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{لوال الهجــــــــــــرة لگنت امرًأً مــــــــــــــــــن األنصـــــــــــــــــار}

باألرقام 7 أيام حسومًا على العدو ومرتزقته 

كمائن محكمة - قنص مرعب - هجمات مباغتة 
- اقتحامات - تطهير مواقع - كسر زحوفات

ه��ن��ي��ئ��ًا ل��ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي م���واص���ل���ة ن��ه��ج األوس واخل�����زرج
 ف�����ي ن����ص����رة اإلس���������اں وم����واج����ه����ة ق������وى االس��ت��ك��ب��������������������������������������ار

في أولى محاضراته مبناسبة املولد النبوي الشريف السيد القائد : 

< الخالص لألمة إال بالسير وفق منهج األنبياء  و الرسول له أعظم حق علينا بعد الله.. 

<  الوهابية قطعت أوصال األمة وشوهت صورة اإلسام وحرفت سيرة الرسول .

< هناك حرب ناعمة حامية الوطيس تستهدف القلوب والعقول .

<  أدان تدنيس املسجد النبوي واستنكر جرمية سيناء وبارك للشعبني السوري والعراقي .

< السعوديون يسعون لالنتقام لفشلهم بالتصعيد علينا ، وعلى شعبنا التحضير واالستعداد للمواجهة

استعدادات غير مسبوقة احتفاًء باملولد النبوي وجتديد 
الوالء لرســـــــــــول الله صلـــــــــــــوات الله عليـــــــــــــه وعلــــــــــــــى آله
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اأك��د رئي���س املجل�س ال�سيا�س��ي الأعلى 
�س��الح ال�سماد يوم اجلمعة اأن ت�سحيات 
ال�س��هداء الذي��ن قدم��وا اأرواحه��م ف��داء 
ال�س��رف  جبه��ات  خمتل��ف  يف  للوط��ن 

والبطولة لن تذهب هدرا.
جاء ذلك خالل ت�س��ييع ال�س��هيد النقيب 
اأح��د  ال�س��امي  اجلب��ار  عب��د  اإ�س��ماعيل 
اأف��راد حمايته يف جام��ع ال�س��هداء باأمانة 
يف  �س��هيدا  اإرتق��ى  وال��ذي  العا�س��مة، 
جبهة الع��زة والكرامة يف جبه��ة نهم يوم 

اخلمي�س.
وق��ال الرئي���س "لن��ا الفخ��ر والعتزاز 
با�ست�س��هاد رجالنا فداء للوطن واإننا على 
يق��ن باأن ما يتعر�س ل��ه اليمن من عدوان 
الف�س��ل  م�س��رها  �س��يكون  وموؤام��رات 
بوع��ي اأبن��اء �س��عبنا العظي��م".. واأ�س��اد 
مبناق��ب ال�س��هيد وت�س��حياته يف مواجهة 
الع��دوان ومرتزقت��ه والدف��اع ع��ن اليمن 
واأمن��ه وا�س��تقراره.. وقال "اإن ال�س��هادة 
و�س��ام و�س��رف عظي��م يناله ال�س��هداء يف 
�س��بيل الدفاع عن الوطن، ونحن واأبناوؤنا 

م�ستعدون ملوا�سلة درب ال�سهداء".
واأك��د الرئي���س ال�س��ماد اأن موؤام��رات 

عل��ى  �س��تتحطم  وخمططات��ه  الع��دوان 
�س��خرة �س��مود اأبن��اء ال�س��عب اليمن��ي 
الذي��ن  ال�س��عبية  واللج��ان  واجلي���س 
يف  البطولي��ة  املالح��م  اأروع  ي�س��طرون 

خمتلف اجلبهات.
وق��دم الرئي�س واج��ب العزاء لأ�س��رة 
ال�س��هيد بح�س��ور وزير الكهرباء والطاقة 

املهند�س لط��ف اجلرم��وزي ووزير النقل 
زكريا ال�سامي ونائب وزير التعليم العايل 
الدكت��ور عب��داهلل ال�س��امي ومدي��ر دائرة 
التوجي��ه املعن��وي العميد يحي��ى املهدي 
اإبراهي��م  النج��دة  ق��وات  ح��رب  واأركان 
اخلا�س��ب ورئي���س الدائ��رة الإعالمية يف 

املوؤمتر ال�سعبي العام طارق ال�سامي.

الرئيس الصماد: تضحيات الشهداء الذين 
قدموا أرواحهم فداء للوطن لن تذهب هدرا

اأك��د رئي���س املجل�س ال�سيا�س��ي الأعلى اأن ما 
ميار�س��ه حتال��ف الع��دوان بقيادة ال�س��عودية 
بحق اليمن من عدوان وح�سار ي�ساهم ب�سورة 
مبا�س��رة يف توف��ر البيئة اخل�س��بة للعنا�س��ر 

الإجرامية املتطرفة يف املنطقة.
ودع��ا يف برقية ع��زاء وموا�س��اة بعثه��ا اإلى 
الرئي���س امل�س��ري عب��د الفت��اح ال�سي�س��ي اإلى 
ت�س��افر اجله��ود الدولي��ة والإقليمي��ة ملحاربة 
العنا�س��ر التكفرية ملا متثله من تهديد مبا�س��ر 

لل�سلم والأمن الدولين.
غ�س��به  ع��ن  ع��ر  ال�س��ماد  الرئي���س  وكان 
ال�سديد ملا تعر�س له املدنين يف �سيناء كما عر 
عن ع��زاء اليمنن  العميق وموا�س��اتهم مل�س��ر 

حكومة و�سعباً.
واأكد الرئي�س ال�س��ماد اأن ا�ستهداف الأماكن 
واجلامع��ة  املحرم��ة  اهلل  وبي��وت  املقد�س��ة 
للم�س��لمن، انتهاك �س��افر تخال��ف تعاليم الدين 
الإ�سالمي احلنيف والأخالق والأعراف والقيم 

الإن�سانية واملواثيق الدولية.
وقال "اإننا اإذ ندين ون�ستنكر باأ�سد العبارات 
ه��ذه اجلرمي��ة النك��راء بح��ق اأهلن��ا يف م�س��ر 
ال�س��قيقة فاإنن��ا نع��ر ع��ن غ�س��بنا ال�س��ديد ملا 
تعر���س ل��ه اأهلنا يف �س��يناء ونعر ع��ن عزائنا 

العميق وموا�ساتنا مل�سر حكومة و�سعباً "
وا�س��اف " اأن ه��ذه اجلرائم تاأت��ي يف الوقت 
ال��ذي تته��اوى في��ه اجلماع��ات التكفرية ومن 
يقف خلف م�س��روعها الأمر الذي يك�سف بع�س 
خي��وط ه��ذه اجلرمي��ة ومنفذيها واله��دف من 
ورائها ونعتر كل ذلك حماولة بائ�س��ة لزعزعة 
اأم��ن وا�س��تقرار م�س��ر واملنطقة عموم��ا ورفع 

معنوي��ات اجلماعات التكفرية التي جتر ذيول 
الهزمية يف �سوريا والعراق".

واأ�س��ار اإل��ى اأن اليم��ن �س��بق واكت��وى بنار 
الت��ي  والإجرامي��ة  التكفري��ة  اجلماع��ات 
ا�س��تهدفت بيوت اهلل وامل�سلن الآمنن بتفجر 
اأك��ر  يف  امل�س��لن،  ب��ن  النا�س��فة  اأحزمته��ا 
م��ن م�س��جد يف العا�س��مة �س��نعاء وع��دد م��ن 
املحافظات اليمنية، وذهب �س��حيتها ع�س��رات 

الأبرياء.
بي��ان  عل��ى  بال��رد  كفي��ل  املي��دان  اإن  ق��ال 
اخلارجي��ة الع��رب.. ناط��ق اأن�س��ار اهلل يبارك 

النت�سار على داع�س يف العراق و�سوريا
املا�س��ي  الثالث��اء  ي��وم  اهلل  اأن�س��ار  ب��ارك 
انت�سارات حمور املقاومة على داع�س التكفري 
يف العراق و�سوريا بعد حترير مدينة البوكمال 

ال�سورية وتطهر مدينة رواه العراقية.
وق��ال الناط��ق الر�س��مي لأن�س��ار اهلل حمم��د 
عبد ال�س��الم يف بيان اإن النت�س��ارات يف �سوريا 
اخلرافي��ة  داع���س  دول��ة  اأ�س��قطت  والع��راق 
واأحبط��ت عل��ى اأمريكا ووكالئها وو�س��فته اأنه 

كان اأخطر م�سروع هدد املنطقة.
ويف ال�س��ياق ذاته، �س��دد عبد ال�سالم على اأن 
جرائ��م النظام ال�س��عودي فاق��ت جرائم داع�س 
كون تل��ك الأنظمة متار�س عدوانه��ا على اليمن 
بتواطوؤ اأممي وحماي��ة دولية، بهدف احليلولة 
دون اأن يكون لل�س��عب اليمني دولة ذات �سيادة 
بعيدا عن اأي تبعية اأو و�ساية، بح�سب ما اأكده 

عبدال�سالم.
واأك��د عب��د ال�س��الم اأن بيان القاه��رة مردود 
على اأ�س��حابه، وغ��ر معرتف به، م�س��را اإلى 

اأن املي��دان كفي��ل بال��رد عليه، داعي��ا يف الوقت 
ذاته القوة ال�س��اروخية اإلى تطوير تر�س��انتها 

البالي�ستية الدفاعية لتطال العدو يف عقر داره.
كما دعا عبد ال�سالم لالإفادة من جتربة العمل 
امل�س��رتك بن ال�سعوب من خالل ما قدمه حلفاء 
�س��وريا من اإ�س��ناد �س��اهم يف الت�س��دي للهجمة 

التكفرية ال�سهيواأمريكية
وال�س��تقرار  الأم��ن  تعزي��ز  " اأن  واأ�س��اف 
الإقليمين، وا�س��تعادة �س��عوب املنطقة عزتها 
وكرامتها بحاجة اإلى متييز العدو من ال�سديق، 
وذلك ما قدمته جتربة العمل امل�سرتك يف �سوريا 
اإي��ران  يف  الإ�س��المية  اجلمهوري��ة  مب�س��اركة 
وح��زب اهلل وباق��ي الف�س��ائل التحرري��ة الت��ي 
كان لتكات��ف جهوده��ا وت�س��حياتها اجل�س��يمة 
دورا مكمال للجي�س العربي ال�سوري الذي اأبلى 
ب��الء ح�س��نا يف احلفاظ عل��ى الدولة ال�س��ورية 

وعقيدتها القومية وخطها التحرري."
واأكد عبد ال�سالم اأن العدوان ل ي�سكل خطرا 
عل��ى اليم��ن فح�س��ب ولكن��ه خط��ٌر عل��ى الأمة 
جمعاء، الفتا اإلى اأن اأطراُفه تنخرط يف عالقات 
مبا�س��رة �س��رية وعلنية مع العدو الإ�سرائيلي، 
قائ��ال " اإن��ه م��ن الع��ار اأن يطبق ال�س��مت على 
املنطقة اأمام ا�س��تمرار العدوان واحل�سار على 

اليمن."
وجدد عبدال�سالم موا�سلة الت�سدي للعدوان 
بكافة الو�س��ائل املتاحة، داعيا ال�س��عب اليمني 
اإل��ى رفد اجلبه��ات واإ�س��ناد اجلي���س واللجان 
ال�س��عبية، و الق��وة ال�س��اروخية اإل��ى تطوي��ر 
تر�س��انتها البالي�س��تية الدفاعية لتطال العدو يف 

عقر داره.

الرئيـــــــــس الصمــــــــــاد فـــــــــــي برقيـــــــــــــــة عــــــــــــزاء للرئيــــــس املصـــــري:

 العدوان يساهں في توفير بيئة خصبة للعناصر اإلجرامية

ق��ال ناط��ق حكوم��ة الإنق��اذ وزي��ر 
الإع��الم اأحمد حامد اأن جرمية م�س��جد 
جامع العري�س يف م�سر ت�سابه جرميتي 
يف  احل�س��و�س  وجام��ع  ب��در  جام��ع 
�س��نعاء.. م�س��را يف الوقت اإلى حترك 
اجلي���س واللج��ان ال�س��عبية لقطع دابر 
تل��ك الق��وى التكفرية وحت��رك النظام 
ال�س��عودي حلمايتها و�سنه عدوان على 
اليم��ن.. وق��ال وزي��ر الإع��الم يف بي��ان 
اإدانته  " تذكرنا هذه املجزرة الوح�سية 
بتلك املج��ازر التي �س��هدتها العا�س��مة 

�س��نعاء يف جامع بدر واحل�س��حو�س يف 
العام 2015م، قبل اأن يتحرك ".

واأ�س��اف" اإن ال�س��عب اليمن��ي وهو 
يواج��ه نف���س تل��ك الق��وى الإجرامي��ة 
ب��ات عل��ى يق��ن ودراي��ة باأنه��ا ق��وى 
ترتب��ط باأجه��زة ا�س��تخبارات اأمريكية 
واإ�س��رائيلية ومت��ول باملال ال�س��عودي 
ال�س��عوب  والإمارات��ي وت�س��تهدف كل 
ا�س��تثناء  ب��ال  والإ�س��المية  العربي��ة 
ول �س��ك اأن ال�س��عب امل�س��ري م��ن تلك 

ال�سعوب امل�ستهدفة".

ودعا ناطق حكومة الإنقاذ ال�سعوب 
العربية والإ�س��المية اإلى جتميع قواها 
الإ�س��رائيلي  الع��دو  نح��و  وتوجيهه��ا 
والأمريك��ي وم��ن يعم��ل مل�س��لحته يف 
املنطق��ة فهم بال �س��ك من يدي��رون هذه 
العنا�س��ر الإجرامية ل�س��رب الأمة من 

داخلها.
واملوا�س��اة  التع��ازي  ع��ن  وع��ر 
لل�سعب امل�س��ري ال�س��قيق ويف املقدمة 
اأ�سر ال�سهداء.. متمنيا للجرحى ال�سفاء 

العاجل.

احلقيقة/ حلج/ جميل املقرمي 

ق��ام حمافظ حمافظة تعز الأ�س��تاذ عبده حممد 
اجلن��دي �س��باح اأم���س اجلمع��ة ومعه ال�س��تاذ 
من�س��ور اللكوم��ي امل�س��رف الع��ام لن�س��ار اهلل 
نبي��ل  الرك��ن  العمي��د  وبرفق��ة  تع��ز  مبحافظ��ة 
ال�س��امعي قائد اللواء 119 م�ساة والعقيد الركن 
جالل ال�سبيحي اركان حرب اللواء 119  بزيارة 
تفقدي��ة الى ال��ى اخلطوط االمامي��ة بجبهة طور 
الباح��ة مبحافظة حلج حي��ث التق��وا باملرابطن 
مف�س��ل  �س��رح  عل��ى  منه��م  وا�س��تمعوا  هن��اك 

لطبيعة الو�س��اع امليدانية هن��اك ومباركن لهم 
النت�س��ارات امليدانية الكبرة التي حققها ابطال 
اجلي���س واللج��ان ال�س��عبية عل��ى ق��وى الغ��زو 
واملرتزق��ة ، كم��ا حمل��وا اليه��م ته��اين القيادت��ن 
ال�سيا�سية والثورية مبنا�سبة الحتفالت بذكرى 
املول��د النب��وي ال�س��ريف موؤكدي��ن ، م��ن جانبهم 
اك��د مقاتل��و اجلي���س واللج��ان ال�س��عبية عل��ى 
ا�س��تعدادهم الت��ام وجهوزيته��م الكاملة ملواجهة 
فل��ول الغ��زو واملرتزق��ة يف كل �س��ر م��ن ار���س 
الوط��ن احلبي��ب وعل��ى ب��ذل كل غ��ال ونفي�س يف 

�سبيل الدفاع عن الوطن وعن كرامته وا�ستقالله

ن������اط������ق ح�����ك�����وم�����ة اإلن���������ق���������اذ: ج������رمي������ة م����س����ج����د ع����ري����ش 
س��ي��ن��ا ت���ش���اب���ه ج���رمي���ت���ي ج���ام���ع احل����ش����وش وج����ام����ع ب���در

من داخل معسكر 119مشاة في طور الباحة مبحافظة حلج:

محافظ تعز ومشرف أنصار الله باحملافظة يهنؤون األبطال على االنتصارات 

الع��دوان  حتال��ف  يوا�س��ل 
بقي��ادة ال�س��عودي منع و�س��ول 
املتح��دة  لالأم��م  طائ��رات 
والطائرات الإغاثية والإن�س��انية 

اإلى مطار �سنعاء الدويل.
الر�س��مي  املتح��دث  واأو�س��ح 
للهيئ��ة العام��ة للط��ران امل��دين 
والإر�س��اد اأن حتال��ف الع��دوان 
الي��وم اعط��ى ت�س��اريح  رف���س 
لرحالت الم��م املتحدة ورحالت 
لأطب��اء  الإن�س��انية  املنظم��ات 
الغ��ذاء  وبرنام��ج  بالح��دود 
العاملي ورحلة امل�ساعدة التابعة 
لليوني�س��ف التي حتم��ل لقاحات 

ل�سلل الطفال.
واأ�سار اإلى اأن الطائرتن اللتن 
تابع��ة  اإحداهم��ا  اأم���س  و�س��لتا 
لل�س��فارة الرو�س��ية لنق��ل طاق��م 
ال�س��فارة واأخ��رى تابع��ة للجنة 
الدولي��ة لل�س��ليب الأحمر قامت 
فق��ط بعمل اإخالء طب��ي لعدد من 
موظفيه��ا.. وقال "منذ ال�س��اد�س 
م��ن نوفمر احل��ايل واإل��ى اليوم 
ورح��الت الأم��م املتح��دة وبقية 
الرح��الت الإن�س��انية والإغاثي��ة 
ونق��ل ال��ركاب اليمني��ن مازالت 

حم�سورة".
اأن  م��ازن  الدكت��ور  واأو�س��ح 
اإغاث��ة  موظ��ف   220 م��ن  اأك��ر 

تاب��ع لالأم��م املتح��دة عالقون يف 
عم��ان مل يتمكن��وا من الو�س��ول 
اإل��ى �س��نعاء للقي��ام بواجباتهم 
الإن�سانية و310 موظف تابعون 
لالأمم املتحدة واملنظمات الدولية 
الن�س��اين  املج��ال  يف  العامل��ة 
عالقون يف �س��نعاء، م�س��رًا اإلى 
اإن ع��دد الرحالت التي مت اإلغائها 
وان�س��انية  اممي��ة  رحل��ة   32
واإغاثي��ة من��ذ 6 نوفمر اجلاري 
بح�س��ب م�س��ادر من مكتب المم 

املتحدة باليمن.
ولف��ت اإل��ى اأن اإع��الم العدوان 
ي�س��تمر يف ت�س��ليل الراأي العاملي 
لرف��ع  والف��رتاءات  بالأكاذي��ب 
ال�س��غط العامل��ي عليه، م�س��رًا 
اإلى اأنه يخلف وعوده بفتح مطار 
�سنعاء الدويل اأمام رحالت الأمم 
الدولي��ة  واملنظم��ات  املتح��دة 

للرحالت الإن�سانية والإغاثية.
وجددت الهيئة العامة للطران 
املدين والإر�س��اد مطالبة جمل�س 
الأمن والأمم املتحدة واملنظمات 
الدولية والن�س��انية واحلقوقية 
بال�سغط واإلزام حتالف العدوان 
والكام��ل  ال�س��امل  احلظ��ر  بف��ك 
ملطارات اجلمهوري��ة اليمنية مبا 
فيه��ا اخلط��وط اجلوي��ة اليمنية 
لنقل العالقن اليمنين واملر�سى 

الذين هم يف تزايد م�ستمر.
احل�س��ار  اأن  بالذك��ر  اجلدي��ر 
املفرو���س عل��ى الرح��الت يعطل 
الإغاثي��ة  والعملي��ات  اجله��ود 
مه��ام  ويعي��ق  والإن�س��انية 
الن�س��اين  ال�س��اأن  يف  العامل��ن 
لتق��دمي امل�س��اعدة للمالي��ن م��ن 
املواطن��ن الذين يعتمدون عليها 

للبقاء على قيد احلياة. 

حتالف العدوان يواصل منع وصول الرحات 
اإلنسانية واإلغاثية إلى مطار صنعاء
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ك�س��فت م�س��ادر اإ�س��رائيلية، اأم���س، ع��ن اأبرز 
اخلط��ة  �س��تحملها  الت��ي  العري�س��ة  اخلط��وط 
الأمركي��ة اجلديدة لل�س��الم يف ال�س��رق الأو�س��ط 
»�س��فقة القرن«، والتي يعمل عليها فريق الرئي�س 
الأمرك��ي دونال��د ترام��ب، وين��وي طرحه��ا على 

الطرفن قريباً وتتبنى اأمن اإ�سرائيل اأوًل.
وحتم��ل خطة ترام��ب اجلدي��دة، روؤية خمتلفة 
كلي��اً ع��ن الت��ي كان يطرحه��ا روؤ�س��اء اأمركي��ون 
�س��ابقون، ول ترتك��ز بالأ�س��ا�س عل��ى قي��ام دول��ة 
فل�سطينية على حدود الرابع من )حزيران( يونيو 
1967، واإمن��ا عل��ى تب��ادل اأرا���سٍ وح��دود غ��ر 
وا�س��حة، اإذ متنح اعرتافاً بدولة فل�س��طينية غر 
وا�س��حة املعامل واحلدود والعا�سمة، اإلى جانب 
التعهد بدعم الدول العربية لل�س��لطة الفل�س��طينية 

مبئات مالين الدولرات.
وتت�س��من اخلط��ة، وفق��اً للقن��اة الإ�س��رائيلية 
الثانية، تبن��ي مبداأ تبادل الأرا�س��ي، اإل اأنه لي�س 
موؤك��دًا اأن��ه يعتم��د عل��ى اأ�س��ا�س ح��دود 67 التي 
كانت اأ�سا�س��اً للمبادرات التي تقدمت بها الإدارات 

الأمركية ال�سابقة.

القد�س واحلدود
وتلبي اخلطة يف جمملها ما ي�س��مى »احتياجات 
اإ�سرائيل الأمنية« بل وتعززها من خالل احل�سور 
الع�س��كري الإ�س��رائيلي يف منطقة الأغ��وار، وعلى 

طول نهر الأردن، وعدم اإخالء امل�ستوطنات.
وبخ�سو�س القد�س، فاإن م�ساألتها غر مطروحة 
على الطاولة حالياً، وكذلك احلال بالن�س��بة مل�ساألة 
نقل ال�س��فارة الأمركية من تل اأبي��ب اإلى القد�س، 
ول م�س��األة العرتاف الأمركي بالقد�س كعا�سمة 
لإ�سرائيل، على اأن يتم تاأجيل هذه امللفات وطرحها 
بالتوافق مع تقدم املفاو�سات، بالتزامن مع العمل 

على عقد موؤمتر اإقليمي.
�سرعنة ال�ستيطان

وبالت��وازي ميه��د النائ��ب الع��ام الإ�س��رائيلي 
وامل�ست�س��ار الق�س��ائي حلكومة الحتالل اأفيخاي 
ا�س��تيطانية  ب��وؤرة  �س��رعنة 13  اإل��ى  مندلبلي��ت، 
عل��ى الأق��ل اأقيم��ت عل��ى اأرا���س مبلكية خا�س��ة 

للفل�سطينين يف ال�سفة الغربية.
وذك��رت م�س��ادر اإ�س��رائيلية اأن مندلبليت قدم 
تو�سية قانونية باإقرار م�سادرة اأرا�ٍس فل�سطينية 

الطرق��ات  و�س��ق  العام��ة  »امل�س��لحة  بحج��ة 
للم�ستوطنات«، م�سيفة اأن هذه التو�سية �ست�سمح 

ب�سرعنة البوؤر ال�ستيطانية.
يف �سياق اآخر، اأقام مئات امل�ستوطنن املتطرفن 
طقو�س��اً تلمودية قرب م�س��جد يف بلدة فل�س��طينية 
بال�س��فة الغربي��ة املحتل��ة، م��ا اأدى اإل��ى وق��وع 

مواجهات.
ورافق اجلي�س الإ�سرائيلي حافالت حتمل اأكر 
م��ن 300 �س��خ�س م�س��توطن م��ن عت��اة التطرف، 
اإلى م�س��جد يون�س يف قرية حلحول �س��مال اخلليل 

اخلا�سعة لل�سيطرة الأمنية الفل�سطينية.
واأ�س��در قا�س اإ�س��رائيلي حكماً يطالب ال�سلطة 
الفل�س��طينية ومرتكب��ي عملي��ة وقعت ع��ام 2001 
بدف��ع 18 مليون دولر، »تعوي�س��اً عن الأ�س��رار 
اأعلن��ت  ح�س��بما  القتل��ى«،  ب��ذوي  حلق��ت  الت��ي 
املعتق��ل  لالحت��الل  حمكم��ة  وح��ددت  املحكم��ة. 
الفل�س��طيني م��روان الرغوث��ي كاأحد الأ�س��خا�س 
ال�س��بعة الذين يتحملون امل�سوؤولية وعليهم بالتايل 
ال�س��لطة  عل��ى  اأن  احلك��م  يف  وج��اء  التعوي���س. 
الفل�س��طينية ت�س��ديد 40 باملئة من املبل��غ على اأن 

ي�سدد منفذو العملية ال�60 باملئة املتبقية.
واأف��اد تقري��ر اإح�س��ائي فل�س��طيني، اأم���س، اأن 
اإ�س��رائيل قتل��ت 14 طف��اًل فل�س��طينياً من��ذ بداي��ة 
الع��ام احلايل. وذك��ر اجله��از املركزي لالإح�س��اء 
الفل�س��طيني، يف تقرير له ع�سية يوم الطفل العاملي 
الذي ي�س��ادف الي��وم الثن��ن، اأن ه��وؤلء »قتلوا 
م��ن خالل فت��ح النار عليهم ب�س��كل ع�س��وائي منهم 
ثالثة اأطف��ال يف الفئة العمرية )13 اإلى 15 عاماً(، 

و)11( طفاًل يف العمر من )16 اإلى 17 عاماً(«.
وح�س��ب التقرير، فاإن 35 طفاًل فل�س��طينياً قتلوا 
بر�سا�س اإ�سرائيلي يف الأرا�سي الفل�سطينية خالل 
العام املا�سي. واأ�ساف اأنه مت اعتقال قرابة اأربعة 
اآلف طف��ل فل�س��طيني من��ذ مطلع اأكتوب��ر 2015، 

منهم نحو 300 طفل ما زالوا رهن العتقال.

 مدين��ة جوادر، دبي اأخرى تن�س��اأ على بحر العرب 
ه  بالقرب من م�سيق هرمز جنوب غربي باك�ستان. لكنَّ
يف الوق��ت نف�س��ه اأ�س��عل حرًبا ب��اردة ب��ن العديد من 
الدول على راأ�سها الإمارات والهند واأمريكا من ناحية 

وال�سن وباك�ستان وقطر ورو�سيا من ناحية اأخرى.
اأهمية امليناء

– يعت��ر املين��اء جزًءا من م�س��روع ح��زام واحد 
وطريق واحد الذي اأعلنت عنه ال�س��ن يف عام 2013 

يف �سياق �سعودها امل�ستمر كقوٍة اقت�ساديٍة عظمى.
الط��رق  م��ن  جمموع��ة  ع��ن  عب��ارة  – امل�س��روع 
البحري��ة والري��ة العمالق��ة، �س��يتّم اإن�س��اوؤها خالل 
خط��ة زمنية ب��ال تعاون م��ع 68 دولة بهدف اإي�س��ال 

الب�سائع ال�سينية مبا�سرة اإلى اأنحاء العامل.
اأهمية ميناء جوادر يف قربه لل�سن؛ حيث  – تكمن 
يعّد اأقرب ميناء لإقليم �س��ينجياجن ال�س��ناعي، اإذا ما 

ُقورن باملوانئ ال�سينية الواقعة �سرقها.
– �ستعر التجارة ال�سينية بًرا على طول جغرافيا 
َّ اإن�ساوؤها حتى ت�سل  باك�ستان من خالل الطرق التي متمَ
اإل��ى ج��وادر، ومن هناك يت��م نقل الب�س��ائع اإلى دول 

اخلليج وال�سرق الأو�سط.

التكلفة االستثمارية للمشروع
الباك�س��تانية  – يف ع��ام 2015 �س��ّلمت احلكوم��ة 
اأرا�س��ي مب�س��احة 152 هكت��اًرا يف منطق��ة التج��ارة 
مبيناء جوادر لل�س��ركة ال�س��ينية بحّق ا�ستغالل ملدة 
43 عاًما، بهدف ت�س��هيل و�س��ول الب�س��ائع ال�سينية 
مبا�س��رة اإلى منطقة اخلليج وال�س��رق الأو�س��ط عر 

امليناء.
– اأعلنت ال�س��ن ا�س��تعدادها ل�ستثمار نحو 4.5 
اإن�س��اء  ملي��ار دولر يف لوجي�س��تيات امل�س��روع م��ن 
البن��ى  الط��رق والفن��ادق واملط��ارات وغره��ا م��ن 

التحتية حول ميناء جوادر.
املا�س��ي 2016 و�س��ل مين��اء جوادر  العام  – يف 

اأولمَ��ى �س��حنات الب�س��ائع ال�س��ينية بع��د اأن قطع��ت 
م�سافة 3 اآلف كيلو مرت من اإقليم �سينجياجن.

– تق��ّدر تكلف��ة ال�س��تثمار ال�س��نوي يف امل�س��روع 
حي��ث  �س��نوًيا؛  دولر  ملي��ار   150 بنح��و  ال�س��يني 
ينق�س��م امل�سروع اإلى حزام بّري وطريق بحري ويقع 
ج��وادر �س��من خطة احل��زام الري ال��ذي يتكون من 
6 ط��رق رئي�س��ية اأ�س��هرها طريق قطار لندن ال�س��ور 
العظيم الذي يقطع 18 األف كيلومرت ومير بت�سع دول 
)ال�س��ن، كازاخ�ستان، رو�س��يا، بالرو�س��يا، بولندا، 

اأملانيا، بلجيكا، بريطانيا، وفرن�سا(.

موقع جوادر
اأهمي��ة امليناء، موقعه ال�س��رتاتيجي  – م��ا يعّزز 
جن��وب غرب باك�س��تان، حيث يطّل عل��ى بحر العرب 
بالقرب من م�س��يق هرمز ال��ذي تعر منه ثلث جتارة 

النفط العاملية، والذي ت�سيطر عليه حالًيا الإمارات.
– ي�س��اعد موق��ع املين��اء يف تقلي��ل الوق��ت وامل��ال 
عل��ى الرحالت التجارية، ويعّد موقع امليناء ذا اأهمية 
ا�س��رتاتيجية اأخرى لوقوعه بن جنوب و و�سط اآ�سيا 

وال�سرق الأو�سط.
– ميثل جزًءا هاًما من طريق احلرير القدمي الذي 

يربط ال�سن مع اأوروبا واآ�سيا واإفريقيا.
– يف ال�س��ابق كان ج��وادر حت��ت �س��يطرة �س��لطنة 
“عمان” حتى ا�ستعادته باك�ستان يف عام 1958 وظّل 
معطاًل حتى عام 2002 قبل بدء باك�ستان يف ال�ستفادة 
من عمق مياهه و�سالحيته ل�ستقبال ال�سفن الكبرة.

دبي حتارب امل�سروع
– حاول��ت دب��ي الواقعة على ال�س��احل اجلنوبي 
ال�س��رقي للخلي��ج العرب��ي التغلب على فق��ر مواردها 
الطبيعية با�س��تثمارها يف الُبَنى التحتية لت�سبح اأكرب 
مرك��ز عامل��ي للتجارة وامل��ال وال�س��ياحة، لت�س��تقبل 
الأعم��ال،  ال�س��ائحن ورج��ال  م��ن  املالي��ن  �س��نوًيا 
وموطًن��ا لأكر من 5 اآلف �س��ركة عاملية تنتمي لأكر 

من 120 دولة.
– ا�ستطاعت املدينة اأن تقّدم العديد من اخلدمات 
املتميزة لل�س��ركات، حيث يوجد بها ميناءان جتاريان 
رئي�س��يان “مين��اء را�س��د”، و “مين��اء جب��ل علي”، 
ويع��ّد ه��ذا املين��اء اأكر ميناء من �س��نع الإن�س��ان يف 

العامل وال�سرق الأو�سط.
– يعتمد اقت�س��اد دبي عل��ى اخلدمات املقدمة من 
خ��الل هذه املوانئ لكن مع ظهور امل�س��روع ال�س��يني 
ال�س��خم باتت موانئ دبي مه��ددة بالتوقف عن العمل 

يف غ�سون 10 �سنوات بح�سب تقارير اإعالمية.
– لذل��ك عم��دت الإم��ارات على حماربة امل�س��روع 
ال�س��يني الباك�س��تاين وبداأت خطواتها يف هذه احلرب 
ا�س��تطاعت  حت��ى  الباك�س��تانية،  املعار�س��ة  بدع��م 
الإطاح��ة برئي���س ال��وزراء ال�س��ابق نواز �س��ريف يف 
يوليو املا�س��ي، بعد اأن األ�س��قت به تهًما بالف�ساد عر 

وثائق كانت الإمارات م�سدرها.
– كان��ت اخلط��وة الأخ��رى يف حمارب��ة الإمارات 
للم�س��روع بتكوي��ن حتالف مع الهند الع��دو التقليدي 
لباك�س��تان وزار رئي���س وزراء الهن��د  نارندار مودي 
دول��ة الإم��ارات يف نف�س ع��ام توقيع اتفاقي��ة جوادر 
الباك�س��تانية ال�س��ينية وكان��ت تلك الزي��ارة الأولى 

لرئي�س وزراء هندي منذ 37 عاًما.
ال�س��راكة الإماراتية الهندية ت�س��رر  يع��ّزز  – م��ا 
الدولتن من امل�سروع فالأولى مهددة بتوقف موانئها 
والثانية تتخوف من مرور امل�س��روع يف اإقليم ك�س��مر 
املتنازع عليه مع باك�س��تان، وهو م��ا يعني اأن الإقليم 
�سيخ�س��ع للحماي��ة ال�س��ينية بع��د اأن اأ�س��بح مم��ًرا 

لب�سائعها.
– زاد امل�س��روع م��ن التق��ارب الإمارات��ي الهندي 
الإي��راين، حي��ث تخ�س��ى الأخ��رة من مين��اء جوادر 

وقام��ت بتعجيل تطوير ميناء ت�س��ابهار ال��ذي يبتعد 
165 كيل��و م��رًتا عن ج��وادر، وقامت بت�س��ليم امليناء 
ب�س��كل كامل للهند �سمن خطة تكلف نحو ن�سف مليار 

دولر.
جوادر وحرب النفوذ العاملي

– يف�س��ر البع���س الهجم��ة ال�سر�س��ة الت��ي �س��ّنتها 
الإم��ارات بالتحال��ف مع ال�س��عودية �س��د قط��ر كون 
الأخ��رة اأعلن��ت ا�س��تعدادها لدف��ع 15% م��ن كلف��ة 
تطوير وبناء املمر الباك�س��تاين مبين��اء جوادر لنتنقل 

بذلك الأزمة اخلليجية اإلى �سواحل باك�ستان.
– ي��زداد ال�س��راع الإقليمي عل��ى امليناء بوقوف 
الوليات املتحدة يف �سف الهند والإمارات فيما تدخل 
غرميه��ا الرو�س��ي ليدع��م كاًل من ال�س��ن وباك�س��تان 
وقطر، ما ي�سر اإلى اأنَّ امل�ساألة اأ�سبحت �سراًعا دولًيا 

على النفوذ وال�سيطرة يف بحر العرب.
– اخلطوات ال�س��ينية الباك�ستانية القطرية تقوم 
على �س��ياغة اأجندة اقت�س��ادية جديدة للمنطقة على 
اأ�س��ا�س القت�س��اد اجليولوجي مليناء جوادر، يف حن 
تعم��ل كل من الإمارات والهند على اإف�س��ال امل�س��روع 
وعرقلت��ه من خالل ممار�س��ة �س��غوط عل��ى الواليات 
املتح��دة وبع�س الدول الأوروبية لال�س��تثمار يف دبي 

وعدم توجيه ا�ستثماراتهم اإلى “جوادر”.
– جن��اح ال�س��ن وباك�س��تان وقط��ر يف اإطالق هذا 
امل�س��روع يحول ال�س��راع ب��ن باك�س��تان والهند اإلى 
نقط��ة جناح لالأولى كما يع��ّد امتداًدا اإ�س��افًيا للنفوذ 
الرو�س��ي يف اآ�س��يا الو�س��طى لتتقدم هي الأخرى على 

غرميتها الأمريكية.
لدور دبي  انتهاء حتمًيا  اأي�ًس��ا  امل�س��روع  – يعني 
املعهود كمركز جتاري عاملي يف غ�س��ون 10 �س��نوات 
م��ن الآن ول��ن يك��ون بذل��ك حمط��ة بحري��ة خا�س��رة 
لالإمارات يف حرب موانئها، فح�س��ب بل �س��يكون بدياًل 

عن دبي نف�سها.

تقارير

جمهور ال�س��هاينة ل يحتاج اإلى عدة فلكية لكي ير�سده ، 
فالعن املجردة لوحده��ا كافية لأن ترى جنم )امللك القادم( 
حممد بن �س��لمان وهو ي�س��طع يف �سماء تل اأبيب ، وعلى ذات 
املنوال نحن ل�سنا بحاجة اإلى منجمن لكي يفكوا لنا طال�سم 
العالقة ال�س��عودية � الإ�س��رائيلية املتنامية ، فالأخبار عنها 
ت��رى يف الف�س��اء الإعالم��ي الوا�س��ع، ول ي��كاد مير ي��وم اإل 
ونقراأ اأو ن�س��مع اأو ن�س��اهد ما يفيد ببع�س تفا�سيل ومديات 
ه��ذه العالقة . واحٌد من اأواخر الر�س��مين ال�س��هاينة الذين 

العالق��ة  بعم��ق  جه��ارًا  فاخ��روا 
الإ�س��رائيلية مع ق��ادة بلد احلرمن 
ال�س��ريفن كان وزي��ر الطاقة يوفال 
�س��تاينيتز ، وقبل��ه بقليل كان موقع 
�سحيفة )اإيالف( ال�سعودي يحتفي 
ب��اأول مقابل��ة عربية علني��ة يجريها 
الإ�س��رائيلي  الأركان  رئي���س  م��ع 
غ��ادي اإيزنكوت ، وغ��ر بعيد هناك 
الو�س��ائج احلميم��ة املعروف��ة التي 

جتمع قادة �س��هاينة ب�سخ�س��يات �س��عودية ناف��ذة كالأمر 
ترك��ي الفي�س��ل الرئي���س الأ�س��بق للمخابرات ال�س��عودية ، 
واجلرنال اأنور ع�س��قي امل�ست�سار احلايل يف اللجنة اخلا�سة 
مبجل���س الوزراء ال�س��عودي ، واأكر من ذل��ك ذلك ثمة الآن 
م��ا ل يخرج من اإط��ار احلملة التعبوية ال�س��عودية املنظمة 
نراه يتجلى يف الف�ساء الإعالمي الإلكرتوين وغر الإلكرتوين 
ترويجاً للتطبيع الكامل مع ال�س��هاينة حتت �س��عار املرحلة 
العربي��ة البائ�س��ة : نح��ن والإ�س��رائيليون يجمعن��ا العداء 
لالإيراني��ن ! . وحتت ال�س��عار الذرائع��ي الآنف جتري على 
ق��دم و�س��اق فعالي��ات التعبئة العام��ة للتطبيع ال�س��عودي 
� الإ�س��رائيلي ، فلجه��ة اإ�س��رائيل ل تبخ��ل و�س��ائل الإع��الم 
ال�س��هيونية بت�س��ليط الأ�س��واء الكرنفالي��ة عل��ى اأن�س��طة 
التعاون الإ�س��رائيلي � ال�س��عودي يف جمالت عدة ، يتقدمها 
املج��ال الأمن��ي وال�س��تخباري ، اأما جلهة ال�س��عودية فثمة 
هناك خاليا اإعالمية تعبوي ت�س��تغل بداأب لتعويد احلوا�س 

ال�س��معية والب�س��رية املجتمعية عل��ى تقّب�ل )اإ�س��رائيل( ل 
ك�سديق �سدوق فح�سب ولكن كحليف كفوء و�سريك موثوق 
ل غن��ى عن��ه يف املعركة املفتوح��ة على )الإرهاب( بح�س��ب 
اأح��دث تعريفات��ه يف قامو���س املع��اين )العرب��ي � الع��ري( 
ال�س��عودي )ومع��ه  التعوي��ل  اأو  الره��ان  لك��ن   . امل�س��رتك 
البع�س العرب��ي( على احلليف الإ�س��رائيلي )يف امللمات( ل 
ي��زال ل يجد له حظاً م��ن النجاح املرجتى عند ال�س��هاينة ، 
فعل��ى الرغم من توافق العديد من الأه��داف بن الأجندتن 
الإ�س��رائيلية وال�س��عودية ، اإل اأن 
�ُس���لَمي االأولوي��ات يف االأجندت��ن 
كل  يف  يتطابق��ان  ل  املعنيت��ن 
بنودهما ، ففي حن )مثال( تتعجل 
القيادة ال�س��عودية لتحجيم الدور 
الإي��راين الإقليم��ي ول��و )بتوكيل( 
القوة الإ�سرائيلية الغا�سمة للقيام 
بهذه املهمة ، ل ت�س��اطرها القيادة 
الإ�س��رائيلية ل ه��ذا ال�س��تعجال 
ول حت��ى ال�س��تعداد بالنظر اإل��ى ا�س��طدامها بعامل الردع 
الإي��راين، اإذ اأن ت��وازن الرع��ب ب��ن القوت��ن الإ�س��رائيلية 
والإيراني��ة يحبط كل تفكر اإ�س��رائيلي باملغام��رة الوخيمة 
العواقب حل�س��اب القيادة ال�س��عودية حتى ولو كانت قائمة 
التوكي��ل(  م�س��ودة  )يف  لل�س��هاينة  ال�س��عودية  املغري��ات 
ت�س��تمل على تعهد �سعودي بال�سعي احلثيث لتمهيد الطريق 
العربي نحو ت�س��وية ت�سفوية للق�س��ية الفل�سطينية يف اإطار 
ما ي�سمى )�س��فقة القرن( ، وبهذه اخلال�س��ة يكون التطبيل 
ال�س��عودي للتطبيع مع اإ�س��رائيل جمانياً باملطلق ول ي�سب 
اإل يف م�س��لحة ال�س��هاينة واأهدافه��م اخلبيث��ة ) باحت��الل( 
الوع��ي العرب��ي اجلمع��ي عل��ى اأنقا���س احلق��وق الوطنية 
لل�س��عب الفل�س��طيني ، واإل : فلتدلنا خاليا الإعالم التعبوي 
ال�سعودي )وملحقاته العربية( عن اأدنى فائدة متوخاة من 
هذا الندف��اع املتهافت امل�س��ن لعناق ال�س��هاينة املتكرين 

املتجرين ، بل لالنبطاح املخزي اأمامهم .

بعد أن دمرت اإلمارات املوانئ اليمنية ميناء غوادر..  صراع املوانئ الصامت بني باكستان 
واإلمارات: وكيف وجهت الصني ضربة قاضية مليناء دبي..؟ وما عالقة ذلك بالصراع االقتصادي العاملي..

مـــــــخـــــــطـــــــط لــــــتــــــصــــــفــــــيــــــة الـــــــقـــــــضـــــــيـــــــة الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة

»صفقة القرن«.. دولة با معالں وأمن إسرائيل أواًل

إسرائيل 
والسعودية.. 

التطبيل للتطبيع

؟
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كماه��ي الع��ادة. اأ�س��بحت مقات��الت الغ��زاة خ��ارج 
احل�سابات الع�سكرية التي ت�سنع احلدث املوؤثر وتطبخ 
النتائ��ج بقنابله��ا و�س��واريخها النازل��ة عل��ى �س��احات 
املعرك��ة.. لذلك بات �س��الح اجلو الغازي ذراع خ�س��ائر 
مكلفه عل��ى الغزاة بدون نتيج��ة يف املقابل حتقق قوات 

وانت�س��ارات  اجن��ازات  ال�س��عبية  واللج��ان  اجلي���س 
�س��احقه �س��واء عل��ى امل�س��توى الدفاع��ي او الهجومي. 
هذه هي احلقيقة الدامغة التي ا�س��ابت الغزاة باجلنون 

امل�ستعر...
بالأم�س واليام التي �س��بقته تكبد الغ��زاة واملرتزقة 

خ�سائر ب�سريه واليه ج�س��يمه. خ�سائر باملئات بن قتيل 
وجري��ح وا�س��ر كل 24 �س��اعه �س��ادمه ودموي��ة ناله��ا 
مرتزق��ة الغ��زاة نتيج��ة الندف��اع النتح��اري لتحقيق 
اي اجن��از يذك��ر ولك��ن كان ن�س��يبهم اخل�س��ائر املزلزه 
والهزائم املنكرة لذلك نحن اأمام م�س��اهد ع�س��كريه حّية 
ت�ستحّق الر�س��د والتحليل ملا تنطوي عليه من مفارقات 
ا�سرتاتيجية حقيقية ، يف ذلك امل�سمار الإنتاجي الرحب 
الذي كان قبل فرتة وجيزة م�سرحاً لال�ستنزاف واحلرق 
والدمار للمرتزقة ، و عاد اليوم كف�س��اٍء لالبتالع الكامل 
والنتعا�س العملياتي الوا�س��ع والنماء الردعي املتفوق 
..نه��م حتظى باهتم��ام بالغ م��ن قبل الغ��زاة واملرتزقة 
..كونه��ا طوق النجاة الوحيد ع��ن باقي جبهات املعركة 
وذلك لقربها من العا�س��مة �س��نعاء لكن باتت نهم ار�س 
اجلحي��م املفت��وح بكاف��ة حماوره��ا الثالث��ة ،له��ا ث��الث 
اإحداثّي��ات ب��ارزة توّث��ق طقو���س ك�س��ب الره��ان الذي 
طرحه ا�س��ود اجلي�س واللجان ال�سعبية على �سواعدهم 
وت�س��حياتهم املقد�س��ة ، وت�س��جيل اأ�س��واط مدي��دة من 
الجن��ازات الكب��رة يف �س��باق م�س��افاتنا الطويل��ة مع 
زمن ل يرحم عادة هواة ال�س��رتخاء والأقوال املجافية 

لالأفعال الع�سكرية �سواء الدفاعية او الهجومية...

كل ي��وم يجب ان يتذكر اليمنين معركة كبرة، متثل 
نقطة م�س��يئة ل تخطئها العيون، يف �س��فحات املجد من 
�س��جل اليمنين، عل��ى كرثة نق��اط اأجمادها الع�س��كرية 
التاري��خ  م��ن  اخلال��دة  ال�س��فحات  تل��ك  يف  امل�س��يئة 
الع�س��كري اجله��ادي اليمني من ذلك ال�س��جل البارز من 
�س��جالت التاري��خ الب�س��ري. ه��ذه املعرك��ة الكبرة هي 
معركة نه��م ذات الأهمية البالغة �س��واء للجي�س اليمني 
واللجان ال�س��عبية او حتالف الغزاة واملرتزقة و اإمياناً 
من��ا باأن يف تاريخنا القريب ماآثر جهاديه عظيمة، ل نريد 
اأن نغمظه��ا حقه��ا، وجنه��ل قيمته��ا، حتى تغ��ور بعيدًا 
يف اأعم��اق التاري��خ. هي معرك��ه تت�س��در كل املعارك يف 
اجلبهات ول تقل اجلبهات الدفاعية �ساأناً عن معركة نهم 
ولكن نهم لها عنوان خا�س كتبته اجلغرافيا الع�س��كرية 
احل�سا�س��ة واخلط��رة مما جعله��ا جغرافيا ت��دور فيها 
معرك��ه التح��ام دم��وي عني��ف خرج��ت ع��ن املاأل��وف 

الع�سكري ....
دائما ما ي�س��غل البع�س �سوؤال يطرحونه على الدوام 
ح��ول اأهمية معركة نهم و�س��عوبتها البالغ��ة: ومن اأين 
تاأت��ي اأهمي��ة ه��ذه املعرك��ة .اجلواب ه��ي تاأت��ي كونها 
خا�س��رة جغرافي��ة وحربية مهمة وح�سا�س��ة للمنافقن 

والغ��زاة لقربه��ا من العا�س��مة ال�سيا�س��ية وال�س��يادية 
اليم��ن  ” �س��نعاء” و�س��قوطها يعن��ي �س��قوط  لليم��ن 
ا�سرتاتيجيا و�سيا�س��يا ولي�س ع�سكريا وهذا مامل يحدث 
ولن يحدث وم�س��نفه بقائمة امل�س��تحيل بالن�سبة حلماة 
الوط��ن ..لذلك ي�س��تغل الغ��زاة واملرتزقة ق��رب نهم من 
�سنعاء اعالميا كعمود للحرب النف�سية وف�سلوا وهزموا 
وبقوة حيث خا�س ا�س��ود الوطن �س��د التحالف الغازي 
العدواين القليمي الدويل الوح�سي املاأزوم مئات املعارك 
ال�س��ارية يف نه��م ، التي اأوقده��ا ال �س��عود والمريكان 
وال�سهاينة ومن يف حلفهم التدمري الدموي الرهابي ، 
واأ�سروا ال�سرار والغزاة امل�ستعمرين الرهابين على 
ا�س��تمرارها وتغذيتها، وهم يح�س��وها ويدوروا حولها، 
كم��ا يدور عابد جند حول البيت البي�س لتقدي�س��ه نظرا 

لأهميتها اجلغرافية والع�سكرية وال�سرتاتيجية ؟
ويف اخلتام.. علينا اأن نرتقب اأين �س��تنتهي اخل�س��ائر 
والهزائ��م الت��ي يتكبدها الغ��زاة واملرتزق��ة بنهم ار�س 
اجلحيم املفتوح املخ�س�سة لهم ، واأين �سي�ستقر مفعول 
الدومين��و الع�س��كري للجي���س واللجان ال�س��عبية الذي 
�س��يجر بقي��ة املرتزق��ة والغ��زاة نح��و الدائ��رة النارية 

املميتة نف�سها...والقادم اعظم

م��ن ي�س��تخف بعق��ول وامكاني��ات رج��ال اليم��ن فهو 
مكتوب��اً على جبينه احلاقد الفا�س��ل العاج��ز اللعن من 
ي��وم مولده الى ي��وم نهايته ال�س��وداء املخزي��ة والي�س 
املي��دان ي�س��هد بق��وة وامكاني��ة اليم��ن رغ��م الع��دوان 

واحل�س��ار واملعاناة...نعم. .ي�س��هد وي�س��هد واهلل خر 
ال�ساهدين وهذا يكفي.. لأنه اليمن

القّوه الولى :
النج��م وال�س��رخة والعا�س��ف والزلزال وتو�س��كا و 

عوائل القاهر وبركان .. ا�س��لحة ُت�س��نع م��ن االلف الى 
الي��اء وا�س��لحة يت��م تطويره��ا الى م�س��توى الت�س��نيع 
م��ن اللف الى الي��اء منها اجلديدة ومنه��ا القدمية التي 
خرجت من قبورها وتعاد لها احلياه بتطويرها فت�س��بح 
يف ال�س��ماء وه��ي اخلارج��ة م��ن اخلدمة واملن�س��ية منذ 
1950م .. اثب��ت فعاليته��ا بف�س��ل العق��ل اليمن��ي الذي 
رد اليه��ا كرامته��ا واعتبارها مذهال �س��انعيها و مفاجئاً 
خراء املدار�س ال�س��اروخية و ال�س��ناعية الع�س��كرية 
بهذا البداع والحرتافية و النبوغ الال متوقع يف ظروف 
ع�س��كريه �س��عبه و تعقيدات ع�س��كريه ميدانيه ا�سعب 
وخ��ارج الزمن .. لكن��ه اليمن “مقرة الغزاة وم�س��نع 
الرجال” .. دولة �س��لبه و قائد �سجاع .. ثورة احرار 
و ق�س��ية عادله .. م�سرة ت�س��حية وفداء وعز وكرامة 
و ب�س��مات علمي��ه ومعرفي��ه وع�س��كرية وا�س��تخباريه 
كله��ا �س��موخ وارادة وحت��دي . جناح ع�س��كري وامني 
وا�س��تخباري متعاظ��م و روح امياني��ه وثاب��ة وثابت��ه 
تاأب��ى امل��وت ال بكرام��ة و ترف���س الذل��ة واملهان��ة ول 
تعرتف بامل�س��تحيل بل ت�سنع امل�ستحيل بنف�سه .. لذا ل 
غراب��ة حن جت��د املكانة اليمنية يف احلرب وال�س��لم هي 
رائده زمان��ا ومكانا تفر�س ح�س��ورها بقائدها ورجالها 
وبت�س��حيات املجاهدي��ن ال�س��رفاء و دم��اء ال�س��هداء و 

مواق��ف الرج��ال العظماء اخلالدين ب�س��لوكهم وجمدهم 
الب�س��رية  ال�س��واريخ  مي��ن  اليم��ن  ان��ه  واجنازاته��م 
واملعدني��ة .انه��ا ا�س��رار مل تفت��ح ابوابها لك��ي ننغم�س 
يف ع��امل جم��د ال�س��واريخ اليمني��ة التي اذهل��ت العامل 
واع��ادت الفخر ب�س��ناعتها ل�س��انعيها رو�س��اً وكورين 

. …
القوة الثانية:

ا�سودًا يف عزمهم .وذئاباً يف تكتيكهم. وفر�ساناً امتطوا 
ال�س��افنات يف حربهم.. لي�س��وا هذا فح�س��ب امنا �ُس��عث 
ال�س��فر. ُغ��رب الظفر. ُحمر الن�س��ر. االأعننُّ ت�س��خ�ص من 
�س��واعدهم ذي ت�س��رب بلظ��ى و�س��قر. له��م م��ن العزم 
واالمي��ان والقّوه ما ُتركع �س��ود ال�س��اخمات و جربوت 
املتح��ركات. يفتحون غزائر الدم��اء فيغرق فيها الغازي 
واملرت��زق وهي دمائه��م نتيجة الويه وكتائب وف�س��ائل 
�ُس��حقت ع��ن بك��رة ابيه��ا من��ذ عام��ن وع��ام اال ا�س��هر 
وا�سابيع وايام وعلى الدوام لغة اجلبل والتل والوادي 
وال�س��حراء وال�س��اطئ يتح��دث به��ا لي��وًث زاأرت على 
اأ�س��ّنة الوتاد فهبط��ت وطّوعت الرم��ال فخمدت فحيح 
حّره��ا وخلع��ت المواج م��ن كريائها وع��رت القدام 
احلافي��ة على ذّرات ت��راب وطن وما وراء ار�س الوطن 
وه��ي �س��اخمة وجتاوزتها ورم��ت نرانها عل��ى معاقل 

الغزاة واملرتزقة من كل حدب و�سوب
يقفل��وا  ان  وحتالفه��م  �س��عود  ال  مملك��ة  اأرادت 
عدوانه��م على اليمن على �س��يء م��ن اللتبا�س مبا يتيح 
لها ت�س��ويق النتيجة الت��ي يريدونه��ا ، فجاءتهم تنانن 
بالي�س��يته من احلديد والب�س��ر من الر�س مهاجمه ومن 
ال�س��ماء حمّلقه م��ن نار حديدي��ه ملتهبة قالب��ه موازين 
القوة واملعادلت الع�سكرية و�س��انعة للنتائج الذهبية 
.نتائ��ج ن�س��ر وكرامه وب�س��الة وت�س��حيه قذفت با�س��م 
اليمن جمدا و�س��موخا الى اقا�س��ي الدنيا وا�س��بح ا�سم 
اليم��ن “مين الكرامة .مين الن�س��ر “و م��ا اأرادت مملكة 
ال�س��يطان اإلى ما مل تك��ن ترغب اأو تري��د فجاءها املوت 
برا وجوا و�س��ط عجزها التام وانهيار ع�س��كري ونف�سي 
وتعب��وي وم��ايل �س��امل وان تكتمت عل��ى معاناتها رغم 
امكاناته��ا الع�س��كرية واملالي��ة ال�س��خمة وحتالفه��ا مع 
16 بلدا م�س��اركا يف العدوان م�س��نود حتالفها بع�س��رات 
م��ن جيو�س املرتزق��ة والرهاب على م��ن.. على اليمن. 
ق��د ل تكون الأ�س��لحة اليمنية بتطور وحداثة الأ�س��لحة 
الأمريكية والأوروبي��ة التي ميتلكها الغزاة ، لكن لليمن 
قدرات واأ�س��رار ع�س��كرية ا�سرتاتيجية �س��اربه تك�سف 
قوتها التدمرية بال�سورة الكلية والنتائج هي البيان يف 

اثبات ذلك على الدوام ...والقادم اعظم

من ميادين الجهاد

ب��������ال��������ي��������س��������ت��������ي��������ة..م��������ن احل������������دي������������د وال����������������رج����������������ال .. ح��������رب��������ن��������ا 
 قّوتان مدمرتان يعتمد عليهما اليمن في املواجهة العسكرية األوسع واألشد ضراوة بعالم اليوم وينتصر بجدارة ..

االأي��ام القادم��ة ُحبل��ى باملفاجاآت، حيث ال�س��يد القائد وال�س��عب 
واجلي���س واللج��ان يتجه��ون لربح احل��رب على الغ��زاه واملرتزقه 
والرهابي��ن برجاح��ة العق��ل وتغلي��ب املنط��ق، ويخط��ون تاريخ 
النت�س��ار به��دوء كم��ا يحف��ر اجلدول جم��راه، وذلك رغ��م حماولة 
حتال��ف الع��دوان ال�س��عودي المريك��ي واأجرائ��ه تعك��ر اأج��واء 
الجناز والنت�سار والتقدم اليمني على كافة امل�ستويات الع�سكريه 

وال�سرتاتيجيه،
نتائ��ج احلرب على اليمن مل تعد خافية عل��ى اأحد، مهما اختارت 
ال�س��عوديه واأم��ركا من نغم��ات للع��زف عليها كنغمة ال�س��واريخ 
التي جتددها كلما راأت نف�س��ها يف اخلانات النهزاميه ال�س��يقة بانها 
ايراني��ة وهذا هروب من الف�س��ل والهزميه ، ومهما علت الأ�س��وات 
الن�ساز يف مملكة ال �سعود �سد ان�ساراهلل ، ومهما بحثت عن اأ�ساليب 
للنيل منهم، فذلك لن يزيد ال�س��عوديه وامريكا والكيان ال�سهيوين اإل 
ياأ�ساً وهزميه بعد اأن جربوا ع�سالتهم �سد اليمن طيلة ثالثة اعوام 

وح�سدوا العامل �سد اليمن ومل يتلقوا �سوى الهزمية النكراء... 
الي��وم مم��ا ق��د يظهر م��ن مع��ادلت جديدة ب��ن اليم��ن وحتالف 
الع��دوان والتي تفر�س��ها وقائ��ع اجلغرافيا والق��درات والمكانات 
م��ا ب��داأ ينت�س��ر يف الع��الم ال�س��عودي المريك��ي ال�س��هيوين برعب 
�س��ديد و�س��ريح عن م�س��توى اخلطر املحدق على مطارات ومواينء 
ابوظب��ي ودب��ي والدم��ام وجده وجي��زان وغرها نتيج��ة تهديدات 

ال�س��يد القائد وقادة اجلي�س واللجان ال�س��عبيه ومعادلتها الرادعة 
التي اأطلقها �س��راحة و�سمنا ال�سيد القائد عبد امللك احلوثي حفظه 
اهلل ون�س��ره ، وما يتم تناوله ب�س��ان مدن المارات املر�سوده مينيا 
ل�س��تهدافها قريبا ي�سكل وحده دافعا خللق الرعب لدى الغزاه امام 
اي جنون بالي�س��تي مين��ي جديد يف هذه املرحل��ة، فكيف باملعادلت 
الخرى، وب�س��ياق احلديث عن احلرب الي��وم ل بد للعدو ان يتنبه 
الى ان مواينء ومطارات الغزاه املدينه والع�سكريه هذه هي مبرمى 
�س��واريخ اليم��ن البالي�س��تيه التي �س��بق لل�س��يد القائ��د التاأكيد ان 
�س��عاعها يطال كافة الرا�س��ي يف �سرق و�س��مال اجلزيرة العربيه ، 
وهذا الكالم يت�س��من ر�س��ائل جاده ووا�س��حة مل��ن يعنيهم المر يف 
كيان��ات الع��دو ان مل يتوق��ف العدوان ويرفع احل�س��ار ع��ن اليمن 
وخ�سو�سا ان الدخول يف ت�سميات او حتديد لالهداف املختلفة التي 

ميكن لليمن ا�ستهدافها بات معلوماً...
ال�سعوديه وبال�س��ياق، حتدث كبار القادة واخلراء الع�سكرين 
المريكي��ن ، حيث قالوا “باإمكان حتى �س��اروخ واحد اخر من تلك 
ال�س��واريخ املوجودة لدى قوة اليمن ال�س��اروخيه م�ستهدفا هدف 
حي��وي بالمارات او ال�س��عوديه �س��يخلق �س��دمه باملنطقه لن كل 
طبقات الدفاع لدى المارات وال�س��عوديه امل�سادة لل�سواريخ التي 
تتفاخر بها املنظومات الدفاعية لن متنع اإحلاق اأ�سرار ج�سيمة جدا 
على النحو الذي متت الإ�س��ارة اإليه موؤكدين ان الع�س��ا البالي�ستيه 

اليمني��ه بات��ت �س��الح ردع حقيقي لميك��ن جتاهله اب��دا وليوازيه 
�س��الح اخر ل��دى ال�س��عوديه والم��ارات حمذري��ن من ال�س��تمرار 
بال�س��تخفاف بالق��دره ال�س��اروخيه اليمنيه وا�س��فن ذل��ك بالقول 
هوؤلء جمان��ن حرب اي »اليمنين«ولطاقة لكم بذلك ح�س��ب قناة 
ال�س��ي ان ان المريكيه م�س��يفن القول »عليكم امل�س��ارعة مبعاجلة 
المر باحللول الغر ع�س��كريه«.. على نف�س ال�س��عيد ك�س��ف موقع 
وال ال�سهيوين على ل�سان احد قادة اجلي�س ال�سهيوين ان ال�سعوديه 

ترتكب نف�س الأخطاء التي ارتكبتها ا�س��رائيل ال وهو ال�س��تخفاف 
بحزب اهلل..لذلك على ال�س��عوديه ان تهتم بجنوبها كما نهتم ب�سمالنا 
فالعدو ميتلك نف�س العقيده »اان�ساراهلل وحزب اهلل« ونحن بخندق 
واحد«ال�س��عوديه والكيان ال�سهيوين« ح�سب و�سفه... اذن جدران 
ال�س��عوديه اله�ّس��ه حترتق من الداخل ومبحيطها القليمي..وباتت 
ع�س��ا اليم��ن البالي�س��تيه تديراملعركه يف املنطقه م��ن على بعد عر 

و�سائل التاثر والتغير .. والقادم اعظم

م�����ن ق���ل���ب احل��������دث.. 

ِب���ن���ه���ّں ل����ل����م����رت����زق����ة  امل����ف����ت����وح����ة  اجل����ح����ي����ں  أرض   .. ن����ه����ں 

جــــــــــــــــــــــــــدران الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــه الــــــــــهــــــــــّشــــــــــة حتـــــــــــتـــــــــــرق ..وعـــــــــــصـــــــــــا
 الـــــيـــــمـــــن الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة تـــــنـــــقـــــل املــــــعــــــركــــــة إلــــــــــى املـــــنـــــطـــــقـــــة...
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بعد 
حِت��ُلّ  قليل��ة  علين��ا ذكرى عزي��زة على قلوبنا اأي��اٍم 

األ وه��ي ذك��رى مول��د خر الب�س��ر، م��ن اأ�س��فر مولده 
عن فجٍر يفي�س �س��ناً، و�س��باٍح ميتلئ ن��ورًا، نرى فيه 
�س��رايا الهدي الإلهي وهي تتدف��ق داحره فلول الظالم 
والطغيان، اإنه مولد الر�س��ول الأعظم حممد )�س��لوات 
اهلل علي��ه وعل��ى اآله و�س��لم( ونحن اإذ نحتف��ل بذكرى 
مول��ده اإمن��ا نع��ر بذلك ع��ن م��دى �س��عادتنا وفرحنا 
به��ذا النبي العظيم الذي على يديه كانت هدايتنا، فهو 
الرحمة املهداة، من متنن اهلل به علينا حن جعله �سبباً 
يف هدايتن��ا، وتزكيتن��ا، وتعليمن��ا الكت��اب واحلكم��ة، 
 ُ ول��واله لكنا يف �س��الٍل مبن، ق��ال تعالى: )َلَق��ْد َمَنّ الَلّ
َعَل��ى امْلُوؤِْمِن��َن اإِْذ َبَعَث ِفيِهْم َر�ُس��والاً ِمْن اأَْنُف�ِس��ِهْم َيْتُلو 
ْن  ْكَمَة َواإِ يِهْم َوُيَعِلُّمُهُم اْلِكَت��اَب َواْلِ َعَلْيِهْم اآَياِت��ِه َوُيَزِكّ
��اَلٍل ُمِب��ٍن( ]�س��ورة اآل عمران  َكاُن��وا ِم��ْن َقْبُل َلِفي �سَ
164[ ف��اإذا مل نف��رح مبثل مولده كان ذل��ك دليٌل على 

عدم املروءة، وقلة الوفاء، وانعدام الأخالق.
وكي��ف ل نفرح مبولد من كان �س��بًبا يف نعمٍة هي من 
اأعظم نع��م اهلل علينا، نعمة الهداي��ة، وهل هناك اأعظم 
ِ َوِبَرْحَمِتِه  م��ن هذه النعمة، قال تعالى: )ُقْل ِبَف�ْس��ِل الَلّ
ا َيْجَمُعوَن( ]�س��ورة  َفِبَذِٰل��َك َفْلَيْفَرُح��وا ُهَو َخ��ْ�ٌ مِمَّ

يون�س 58[.
وليت �س��عري كي��ف هي تلك النفو���س التي ما فتئت 
ت�سهر �سيف التبديع يف وجه كل من يحتفل فرحاً مبولد 

هذا الر�سول العظيم )�سلوات 
اهلل علي��ه واآل��ه و�س��لم(، واأي 
�س��دورهم  يف  يعتل��ج  �س��يء 
حت��ى اأنن��ا نراها تفي���س بكل 
تلك الأحق��اد والعداوات على 
كل م��ن يحتف��ل به��ذا املول��د؛ 
ف��اإذا بنا نراهم يح�س��دون جميع 
اإمكانياته��م ل ليواجهوا اأعداءنا 
م��ن اليه��ود والن�س��ارى، ولكن ليقفوا يف �س��فهم �س��د 
اأِيّ �س��يٍء ل��ه عالق��ة بر�س��ول الل حممد )�س��لوات الل 
علي��ه واآله و�س��لم(، فكما اأن اليهود ي�س��عون - دائماً- 
ملحاربة الإ�س��الم وطم�س معامله واآثاره، فكذلك هم، ل 
اأقول يحاولون و ي�س��عون؛ ب��ل اإنهم - فعاًل- قد بداأوا 
يف طم�س معامل الإ�س��الم، وطم�س اآثار ر�سول الإ�سالم، 
ول يبقون اإل على اآثار اليهود، يف دللٍة وا�س��حٍة على 
عالقته��م الوطي��دة به��م، وه��ذا هو م��ا يح��دث يف تلك 
الأماك��ن الطاه��رة �س��واء يف مك��ة اأو املدين��ة املنورة 
وغرهم��ا، ول يخفى على اأحٍد ما حدث لبيت الر�س��ول 
يف مك��ة حن ردم��وه وبنوا فوقه حمام��ات، وهل هناك 

حقٌد اأكر من هذا؟!
نعم، لقد جتلى وا�سحاً اأن الوهابين ما هم اإل اأداة 
بيد اليهود، ومن خاللها يهدمون الإ�سالم، وينخرون يف 
بنيانه ال�س��امخ، واليهود بخبثه��م، ومكرهم، ودهائهم 
يعرفون كيف يوهنون ال�سلة بيننا وبن الإ�سالم، فهم 
يدرك��ون جي��دًا اأهمية ارتباطن��ا بر�س��ل اهلل، واأوليائه 
وم��ا لذلك م��ن تاأث��ٍر علينا يف ق�س��ية ارتباطن��ا باهلل؛ 
ول��ذا فاإننا نفهم ذلك الرتكيز ال�س��ديد من قبل اأوليائهم 
الوهابي��ن على حماربة اأي �س��يٍء له عالقة باأنبياء اهلل 
وال�س��احلن من عباده - وخا�س��ة ر�سول اهلل حممد- 
وتدمر كل اأثٍر يربطنا بهم �سواء يف ذلك الأثر املعنوي 

من مثل املولد النبوي ال�سريف، اأو الأثر احل�سي.

ويف ذل��ك يقول ال�س��يد ح�س��ن ب��در الدي��ن احلوثي 
)ر�س��وان اهلل علي��ه( وه��و يتح��دث عن قول��ه تعالى: 
{)البقرة: من  ��ّلىاً ِخ��ُذوا ِم��ْن َمَق��اِم اإِْبَراِهيَم ُم�سَ }َواَتّ
الآي��ة125( "اأم��ر من اهلل ملا له��ذا من اأثر نف�س��ي، وملا 
لهذا من ربط تاريخي، ربط روحي، هذه ق�س��ية هامة، 
ا�ست�س��عار وحدة امل�س��رة الإلهية، واأن تبقى اآثار من 
اآثار اإبراهيم، مقام اإبراهيم ل يزال باقياً ت�سلي بالقرب 
من ذل��ك املكان، يرب��ط م�س��اعرك باإبراهيم، ه��ذا يلهم 
فيم��ا يتعلق مب��اذا؟ بالقتداء، فيما يتعلق بال�س��لوك؛ 
لأن ق�س��ية الآثار، الآثار الديني��ة التي متثل معلمَما من 
معامل م�س��رة الدين يكون لها اأثرها الروحي يف النا�س 
. هذا يبن اأهمية الآثار، املعامل الدينية فيما ترتكه من 
اأثر يف النفو�س، والأعداء يفهمون هذه؛ لهذا حاولوا يف 
كث��ر من الآثار الدينية، يف مك��ة واملدينة اأن يجردوها 
متام��اً م��ن اأي �س��كلية يجعله��ا توح��ي به��ذا ال�س��كل، 
م�س��جد معن يحولونه، ويغرونه اإلى منط جديد من 
البن��اء فال تعد ت��رى فيه اأي اأثر اإل اأنه بني يف عام األف 
واأربعمائ��ة وكذا! اأعني قبل ع�س��ر �س��نن ثمان �س��نن 
مل تع��د الآثار الإ�س��المية باقي��ة . كان املفرو�س حتى 
م�س��جد ر�سول اهلل )�س��لوات اهلل وعلى اآله( يحافظون 
عليه ب�س��كليته، يحافظون على منط املدينة ب�س��كليتها 
يعمل��ون له��م عمراناً خ��ارج حميط ه��ذه، ويجعلونها 
منطق��ة غر قابل��ة اإل فقط للرتميم عل��ى نف�س النمط، 
كم��ا يعملون هم مباذا؟ باآثارهم هم، اآل �س��عود، ق�س��ر 
]الديرة[ يف الريا�س تراه ميلجونه بطن، ويرتكون 
باب��ه على ما هو علي��ه، بنف�س النمط الذي هو عليه من 
يوم اأن اقتحمه]عبد العزيز[،لأن عبد العزيز اقتحمه 
وقت��ل الأمر ال��ذي كان فيه . تالحظ كي��ف كانت فعاًل 
ق�سية توؤكد: باأن الأ�س��ياء التي تعتر من الأ�سا�سيات 
يف معتق��دات الوهابية: ، ن�س��ف اللتفاتة الدينية لآثار 
اإ�س��المية، اأو معامل دينية، قالوا: �س��رك! اأن هذه فعاًل 

عندم��ا تقراأ كت��ب حممد بن عبد الوه��اب، وتنظر فعاًل 
اإلى روؤية امل�س��تعمرين، روؤية املحتلن، روؤية الأعداء 
الذي��ن يحاول��ون اأن يزيل��وا الأ�س��ياء الت��ي ه��ي اآث��ار 
ت�س��د النا�س اإل��ى تاريخه��م الديني اإل��ى بداية حركته 
يف الإ�س��الم ]�س��رك �س��رك، �س��رك[ كلها يحاولون اأن 
يغ��روا معاملها مهما اأمكن، يغرون معاملها متاماً، ول 
يرتكونك ت��رى الكثر منها ليخلق��وا فراغاً روحياً عند 
النا���س، فراغ��اً روحياً ين�س��ف ذلك التاأثر ال��ذي ماذا؟ 
له قيمة اإيجابي��ة، وتربطك بتاريخ��ك الديني". ملزمة 

الدر�س ال�سابع من درو�س رم�سان.   
واأخ��رًا اأن��وه اإلى بع���س الأ�س��اليب اجلديدة التي 
يتخذه��ا اأتب��اع ه��ذا الفك��ر الوهاب��ي يف ب��ث اأفكاره��م 
جت��اه املولد النبوي ال�س��ريف خ�سو�س��اً وق��د عرفوا 
باأن ب�س��اعتهم مل تعد تلقى رواجاً ب��ن النا�س؛ فلذلك 
مل يع��ودوا يج��روؤون بالقول للنا�س ب��اأن املولد بدعة، 
ولكنه��م يحاولون التلبي�س عليهم حن يقولون لهم باأن 
الواج��ب علينا هو القتداء بالر�س��ول والعمل مبا جاء 
به بدًل عن الحتفال مبولده، وكاأنهم يوهمون الآخرين 
باأن من يحتفل مبول��ده ل يعمل مبا جاء به، ولذا اأقول 
له��م: لق��د ك�س��ف الواق��ع اأن الذي��ن يحتفل��ون باملولد 
النب��وي هم اأول من يقتدي بر�س��ول اهلل ويعمل بنهجه 
اأما اأنتم فقد تبن يف اأي خط ت�س��رون، واأنكم بعيدون 
ع��ن اهلل وعن ر�س��وله كل البع��د، وها نح��ن نرى كيف 
تتقربون م��ن اأعداء اهلل، وتوالونهم موالة �س��ريحة، 
وتطيعونهم طاعة عمياء، ف��اإن كنتم تدعون العمل مبا 
َها  ج��اء به الل ور�س��وله فاأين منكم ه��ذه االآية: )َي��ا اأَُيّ
اَلِّذي��َن اآَمُنوا اَل َتَتِّخ��ُذوا اْلَيُهوَد والن�س��ارى اأَْوِلَياَء ٰ 
ُه ِمْنُهْمٰ   َبْع�ُسُهْم اأَْوِلَياُء َبْع�ٍصٰ  َوَمْن َيَتَوَلُّهْم ِمْنُكْم َفاإَِنّ
امِلَِن( ]�س��ورة املائدة 51[،  َ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الَظّ اإَِنّ الَلّ
فال حتاولوا الت�س��دق فاأنت��م واهلل اأكر النا�س بعدًا عن 

هدي اهلل ور�سوله

أهمية إحياء ذكرى 
املولد النبوي

محمود محمد الشرفي
ِيَّن َر�ُسوالاً  يقول الل تعالى: {ُهَو اَلِّذي َبَعَث يِف ااْلأُِمّ
يِهْم َوُيَعِلُّمُه��ُم اْلِكَتاَب  ِمْنُه��ْم َيْتُلو َعَلْيِه��ْم اآَياِت��ِه َوُيَزِكّ
��اَلٍل ُمِبٍن )2(  ْن َكاُن��وا ِم��ْن َقْبُل َلِفي �سَ ْكَم��َة َواإِ َواْلِ
ِكيُم  َواآَخِري��َن ِمْنُه��ْم مَلَّا َيْلَحُق��وا ِبِهْم َوُه��َو اْلَعِزيُز اْلَ
ُ ُذو اْلَف�ْس��ِل  ِتيِه َمْن َي�َس��اُء َوالَلّ ِ ُيوؤْ )3( َذِلَك َف�ْس��ُل الَلّ

اْلَعِظيِم )4(} ]اجلمعة : 2 - 4[
يت�س��ح من خالل الآيات اأن ر�س��ول اهلل )�سلى اهلل 
علي��ه واآله و�س��لم( هو ف�س��ٌل من اهلل؛ لذل��ك فاملولى 
عز وج��ل مَيُنّ على املوؤمنن بهذا الف�س��ل، ويقول يف 
ُ َعَلى امْلُوؤِْمِن��َن اإِْذ َبَعَث ِفيِهْم  اآية اأخ��رى {َلَقْد َمَنّ الَلّ
ْنُف�ِس��ِهْم} ]اآل عمران من الآية : 164[  َر�ُس��والاً ِمْن اأَ

وامَلُنّ يكون عادة بالف�سل.
كما اأن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأر�سله 
الل �س��بحانه وتعالى رحمة للعاملن {َوَما اأَْر�َس��ْلَناَك 

اإِاَلّ َرْحَمةاً ِلْلَعامَلَِن )107(} ]الأنبياء : 107[.
فاإذا كان هذا الر�سول الأعظم ف�سل من اهلل ورحمة 
فلماذا ل نحتفل كاأمة اإ�سالمية مبولده، واهلل �سبحانه 
ِ َوِبَرْحَمِت��ِه َفِبَذِل��َك  وتعال��ى يق��ول: {ُق��ْل ِبَف�ْس��ِل الَلّ
ا َيْجَمُع��وَن )58(} ]يون�س :  َفْلَيْفَرُح��وا ُهَو َخ��ْ�ٌ مِمَّ

.]58
والي��وم ل جند امل�س��لمن يف بق��اع الأر�س يحيون 
ذك��رى مول��ده ال�س��ريف كما يف �س��عبنا اليمن��ي بتلك 
احلفاوة والتزين والفرحة وال�ستب�س��ار واجلمهرة 
الكبرة، ول عجب يف ذلك فنحن من �سهد لنا احلبيب 
امل�س��طفى )�س��لوات اهلل علي��ه وعل��ى اآل��ه و�س��لم( 

بقوله: ]الإميان ميان واحلكمة ميانية[.
وهذا �س��رف عظيم لنا ك�سعب ميني اأن اأكرمنا 

اهلل وميزن��ا ب��اأن نك��ون ال�س��عب الأوحد الذي 
يحيي ذكرى مولد الر�س��ول )�سلى اهلل عليه 

واآله و�س��لم( ذلك الحتفاء العظيم واملميز 
يف ح��ن اأن الآخري��ن كالوهابية يعترون 

اإحياء مولده ال�س��ريف بدعة، و�ساللة، 
يخاطب��ون  وهك��ذا  للن��ار،  وموجب��ة 
ي�س��بح  ل  حت��ى  ويثقفونه��م  النا���س 
يف قلوبه��م ول مثق��ال ذرة م��ن املحبة 

والتقدي��ر والإج��الل والتعظيم ملن 
اأمرنا اهلل �سبحانه وتعالى بتوقره 
وتعظيم��ه واإع��زازه، ق��ال تعال��ى 
ا  ��راً ا َوُمَب�ِسّ ��ا اأَْر�َس��ْلَناَك �َس��اِهداً {اإَِنّ
ِ َوَر�ُسوِلِه  ا )8( ِلُتوؤِْمُنوا ِبالَلّ َوَنِذيراً
ُحوُه  َوُت�َس��ِبّ ��ُروُه  َوُتَوِقّ ُروُه  َوُتَع��ِزّ
��يالاً )9(} ]الفت��ح : 8  ُبْك��َرةاً َواأَ�سِ

.]9 -
بينم��ا جند اأن اأولئ��ك الوهابين 
كرتام��ب  ج��رٍذ  بف��وز  يحتفل��ون 

رئي�ًس��ا للوليات املتح��دة الأمريكية 
دومنا خجل اأو ا�ستحياء.

لذلك فاإن اهلل �سبحانه وتعالى الذي خ�سنا باإحياء 
هذه املنا�س��بة العظيمة، فهو اأي�ًسا من خ�سنا بركة 
هذا النبي الأعظم الذي نحيي مولده ال�سريف وبركة 
اأع��الم الهدى من اآل البيت )عليهم ال�س��الم( باأن فتح 
لن��ا باب اجله��اد، حي��ث ي�س��فه اأم��ر املوؤمنن علي 
)عليه ال�س��الم( ب��اأن اجلهاد ]باب م��ن اأبواب اجلنة 
فتحه اهلل خلا�سة اأوليائه[؛ ليكون لنا ك�سعب ميني 
�سرف وف�سل الق�ساء على ال�سيطان الأكر )اأمريكا( 
ومعها الغدة ال�سرطانية )اإ�سرائيل( وتطهر الأر�س 
منهم وم��ن اأياديهم و�س��ناعاتهم كالقاع��دة وداع�س 
والوهابية والنظام ال�سعودي والإماراتي وهذا وعد 
الل القائ��ل: {َف��اإَِذا َج��اَء َوْع��ُد اأُواَلُهَما َبَعْثَن��ا َعَلْيُكْم 
َياِر َوَكاَن  ا َلَنا اأُوِل َباأْ�ٍص �َسِديٍد َفَجا�ُسوا ِخاَلَل الِدّ ِعَباداً
�ٍص ال�َسِديد  } ]الإ�سراء : 5[ َواأُوُلو الَباأْ ا َمْفُعوالاً َوْعداً
هم اأهل اليمن الذين حكى اهلل بل�سانهم يف �سورة النمل 
وُلو َباأْ�ٍص �َسِديٍد}. ٍة َواأُ بقوله تعالى: {َنْحُن اأُوُلو ُقَوّ

لذلك فم�س��وؤوليتنا كبرة لإعالء كلم��ة اهلل وتنفيذ 
وعده واإظهار نوره، وعلينا اأن ندرك تلك امل�س��وؤولية 

العظيمة واأن ل يفوتنا ذلك ال�سرف العظيم.
فلنبادر جميًعا ل�س��تقبال املولد النبوي ال�سريف، 
ولن�س��اعف جميًعا اجلهود الت��ي بداأناها يف مواجهة 
ُ َمْن  ��َرَنّ الَلّ العدوان حت��ى حتقيق وعد الل {َوَلَيْن�سُ
َ َلَقِوٌيّ َعِزيٌز} �سدق الل العلي العظيم. ُرُه اإَِنّ الَلّ َيْن�سُ

ل �س��ك اأنن��ا يف ه��ذه املرحل��ة اأحوج ما 
نكون اإلى العودة ال�س��ادقة اإلى الر�س��ول 
ور�س��الته، واإلى اإحياء �سخ�سية الر�سول 
الأك��رم )�س��لوات اهلل عليه وعل��ى اآله( يف 
وج��دان الأمة ويف م�س��اعرها حت��ى يكون 
للر�س��ول ح�س��ور يف واق��ع الأم��ة بهدي��ه 
العالي��ة،  وروحيت��ه  واأخالق��ه  ون��وره 
ح�س��وٌر يف القلوب، وح�سوٌر يف النفو�س، 
كق��دوة وقائ��ٍد  واإرادة، ح�س��وره  عزًم��ا 
واأ�س��وة، نتاأث��ر ب��ه يف �س��لوكنا واأعمالن��ا 
ومواقفنا وقراراتنا، نتاأثر به ونهتدي به، 
وباله��دى الذي اأتى به من عند اهلل يف واقع 

حياتنا.
ي�س��عى  باأمتن��ا  عا�س��فة  مرحل��ة  يف 
اأعداوؤه��ا الأل��ّداء اإل��ى اأن يف�س��لوها واأن 
يبعدوه��ا ع��ن منابع عزه��ا وجمدها، واأن 
يكون انتماوؤها اإلى الإ�س��الم ونبّيه وقراآنه 
�س��كاًل ل م�س��مون له، وزيًف��ا ل حقيقة له، 
واأن يكون��وا ه��م م��ن يتحكم��ون بالأمة يف 
واقعه��ا ال�سيا�س��ي والثق��ايف والجتماعي 
وبف�س��ادهم  وبطغيانه��م  والقت�س��ادي، 
وباإجرامه��م وبحقدهم وعداوتهم يوؤثرون 
يف واق��ع الأمة لي�س فيما ي�س��لحها، ولي�س 

ن مب��ا هو خر له��ا، بل  و ث��ر يوؤ
ه��ا يف واق��ع الأم��ة مب��ا  يد يز
وهواًن��ا، فرقة و�س��تاًتا، وذلًة 

وتخلًف��ا،  وجه��اًل 

وعج��ًزا،  و�س��عًفا  ودن��اءة،  وانحطاًط��ا 
نه��ب  يف  وي�س��تمرون  وعن��اًء،  و�س��قاًء 
ثرواتها و�سرقة خراتها، وال�ستفادة من 
جغرافيتها؛ فهم اأعداء ل يهمهم م�س��لحة 

هذه الأمة.
 ولذل��ك ل ب��د م��ن العم��ل اجل��اد عل��ى 
اإحي��اء الر�س��الة املحمدي��ة يف واقع الأمة، 
وتقدمي �سخ�س��ية الر�س��ول القائد واملعلم 
واملرب��ي واله��ادي لالأمة؛ ليك��ون  القدوة 
واملعلم واملرب��ي والهادي لهذه الأمة التي 
اجتمع لها ال�س��الل وال�سقاء ب�سبب ُبعدها 
عن م�س��ادر عزتها وقوتها ويف مقدمة تلك 
امل�سادر النبي )�س��لى اهلل عليه وعلى اآله 

و�سلم(. 
وهذا ما ركز عليه ال�س��هيد القائد ال�سيد 
ح�س��ن ب��در الدي��ن احلوثي من��ذ انطالقة 
امل�سرة القراآنية فقد حر�س على اأن يقدم 
لالأمة الر�س��ول ور�سالته املتمثلة يف القراآن 
الك��رمي التي متث��ل الهوي��ة اجلامعة لالأمة 
فال�س��راعات الطائفي��ة جعلت ه��ذه الأمة 
تن�س��ى نبيه��ا وقراآنها ومل تع��د اإليهما كما 
ينبغ��ي، وه��ذا ما دف��ع باأعداء ه��ذه الأمة 
اإل��ى حمارب��ة هذا امل�س��روع ف�س��نت عليه 
حرب بكل اأ�س��كالها، حرب ع�سكرية، حرب 
اإعالمي��ة، ح��رب ثقافي��ة وت�س��ليلية، كل 
املوؤامرات، كل الأن�س��طة العدائية للق�ساء 

عليه منذ مرحلته الأولى. 
ومع ه��ذا �س��مد لأن��ه م�س��روع عظيم، 
م�سروع مدعوم من اهلل ت�سقط اأمامه كل 
املوؤام��رات وكل املكاي��دات وكل 
و�سائل الأعداء يف مواجهته 
اإن واجه��وه اإعالمي��اً اأو 
ع�س��كرياً  اأو  اأمني��اً 
�سيف�س��لون، لأن��ه 
م�س��روع قائ��ده 
حممد ) �س��لى 
علي��ه  اهلل 

وعلى اآله و�سلم( ومنهجه القراآن الكرمي.

االحتفال باملولد النبوي الشريف من أهم 
وسائل التعرف على هذا النبي العظيم 

م��ن  يجع��ل  واحلكم��ة  الإمي��ان  مي��ن 
منا�سبة املولد يوًما جميًدا رغم التحديات، 
كم��ا يف كل عام، وبكل حٍبّ واإعزاٍز و�س��وٍق 
ولهف��ٍة واإك��راٍم وتقدي���ص يحتف��ُل �س��عُبنا 
مي��ُن االإمي��ان والكم��ة، مي��ُن االأن�س��ار، 
مي��ُن االأو���صِ واخل��زرج، مي��ُن الفاحتن، 
رمَّ يف  به��ذه املنا�س��بة ليجعلمَ منه��ا يوًم��ا اأمَغمَ
جبن الدهر، يوًما جميًدا، ويوًما م�سهوًدا، 
واحتف��اًء  هلل،  و�س��كًرا  بالنعم��ة،  عرفاًن��ا 
بخامت الأنبي��اء، وتاأكيًدا متج��دًدا للولء، 
ا لكل املحاولت ال�س��يطانية من جانب  ورًدّ
الأعداء يف ا�س��تنقا�س مكانت��ه يف النفو�س، 
وق��دِره يف القلوب، ُبغيَة اإبع��اد النا�ص عن 

التم�سك به والوالِء له.
ُيثِن��ِه  مل  العزي��ُز  اليمن��ي  و�س��عُبنا   
املنا�س��بة  به��ذه  الكب��ر  الحتف��ال  ع��ن 
حم��اوالت  وكل  الغا�س��ُم،  الع��دواُن  ه��ذا 
االأع��داِء املجرم��ن الذي��ن ي�س��عون يف كل 
ع��ام لتخويفه عن احل�س��ور اإلى �س��احات 
االحتفاِل باملنا�سبة، من خالل جرائِم القتل 
وا�س��تهداف التجمع��ات، ب��ل تزي��ده وعًيا 
باأهمية املنا�س��بة، حيث يجعل منها حمطًة 
�س��نويةاً الكت�س��اِب الوعي، و�س��حِذ الهمم، 
واقتبا���صِ النور، وتعزيِز الوالء للر�س��ول 
والر�س��الة، والتعبئِة املعنويِة �س��َدّ اأعداِء 

ر�سول الل، اأعداِء الق، اأعداِء الب�سرية.
ولهذه املنا�سبة العزيزة دللتها:

اهلل  مبّن��ة  والع��رتاف  البته��اج   )1
العظيمة وف�س��له العظيم علينا كم�س��لمن 
�س��بحانه  اهلل  اأجم��ع،  العامل��ن  وعل��ى 
وتعالى يق��ول: ُٰقْل ِبَف�ْس��ِل الِل َوِبَرْحَمِتِه 
��ا َيْجَمُعوَنٰ  َفِبَذِل��َك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْ�ٌ مِمَّ

ٰيون�ص:58ٰ.

نحن كم�س��لمن كاأم��ة م�س��لمة كمجتمع 
موؤم��ن يج��ب اأن تك��ون نفو�س��نا متعلق��ة 
نعمت��ه،  بعظي��م  هلل  تع��رتف  اهلل،  بف�س��ل 
ر نع��م الل عليه��ا، ويف مقدم��ة ه��ذه  وتق��ِدّ
النع��م: نعمة الهداية التي كانت عن طريق 
ر�س��ول  ه��و  وحمم��د  والق��راآن،  الر�س��ول 
الهداي��ة اأر�س��له اهلل باله��دى ودين احلق؛ 
فمثل ه��ذه املنا�س��بات العزي��زة الإميانية 
التي لها عالقة مهمة بديننا، ون�ستفيد منها 
بن��ا اإل��ى الل ت�س��تحق من��ا الفرح  فيم��ا يقِرّ
والبتهاج وال�س��رور، لقد اأراد لنا اأعداوؤنا 
ونا يف م�ساعرنا اإلى منا�سبات تافهة  اأن ي�سُدّ
ل قيمة لها ول اأثر يف واقع الأمة ويبعدونا 
عن مثل هذه املنا�س��بات العظيمة، ولكنهم 

فا�سلون وخائبون وخا�سرون.
2(  اإن اإحي��اَء ذك��رى مول��ِد النب��ي ه��و 
منا�س��بٌة للحدي��ِث ع��ن الر�س��وِل ومبعِث��ه 
االأم��ة  واق��ِع  وع��ن  ور�س��الِته،  ومنهِج��ه 
��ا من االإ�س��ادِة بذكره،  وتقييِمه، وهو اأي�ساً
واهلل �سبحانه وتعالى حينما قرن ال�سهادة 
بر�سالته، مع ال�سهادة بوحدانيته يف الأذان 
ات،  وال�س��الة، كلمَّ ي��وٍم وليل��ٍة خم�سمَ م��رمَّ
وحينم��ا ق��ال َٰوَرَفْعَن��ا َل��َك ِذْك��َرَكٰ الأنه 
اأراد اأن يبق��ى ر�س��وُل الل حياًّا يف ُوجداننا، 
��َلُتَنا بهذا النبي  ا يف اأذهانن��ا، َف�سِ وحا�س��راً
هي �سلٌة بالر�سالة، �سلٌة بالهدى، وارتباٌط 
باملنه��ج االإله��ي، وارتب��اٌط بالر�س��ول من 
موقعه يف الر�س��الة: هادًيا وقائ��ًدا ومعلًما 
ب��ه،  نهت��دي  واأ�س��وًة،  وق��دوًة  ومربًي��ا 
ونقتدي ونتاأ�س��ى به، ونتاأث��ر به، ونّتِبُعه، 
وم��ا اأعظم حاجتن��ا وحاجة الب�س��رية اإلى 
ذل��ك! لأن��ه ل جناةمَ ول �س��عادةمَ للب�س��رية 
اإل به، واإن اأكرمَ ما جلب ال�سقاءمَ واملعاناةمَ 
على الب�س��رية هو ابتعاُده��ا عن هدى الل، 
وخمالفُته��ا لتوجيهات��ه.. 3( التعب��ر عن 
الولء لر�سول اهلل حممد )�سلوات اهلل عليه 
وعل��ى اآله( هذا اجلانب املهم كاأ�س��ا�س من 

اأ�سا�سيات الإميان ل يتم الإميان اإلمَّ به ول 
يتحقق اإلمَّ به. الولء لر�س��ول اهلل والإميان 
بوليت��ه وتعظيمه وتوق��ره والهتداء به 
والتباع له؛ لأن اهلل جعله لنا هادًيا معلًما 
يزكين��ا يعلمن��ا الكتاب واحلكم��ة، وجعله 
لنا الأ�س��وة والقدوة فنتاأثر به ونهتدي به 
ون�س��ر على نهج��ه ونتاأثر ب��ه، يف مواقفنا 
نتح��رك يف الطري��ق نف�س��ها الت��ي حت��رك 
عليه��ا، نتفاع��ل طاع��ة، عم��اًل، التزاًما مع 
الر�س��الة التي اأتى بها وه��ي القراآن الكرمي 
والإ�سالم العظيم، والتعبر عن هذا الولء 
له اأهميته الكب��رة؛ لأن الأعداء يحاولون 
ا عن كل هذه الروابط العظيمة  اأن يفّكونا فًكّ
التي �سن�س��تعيد بها جمد اأمتنا وعزة اأمتنا 

وقوة اأمتنا التي كانت اأيام حممد.
اأن ذك��رى مول��د  ذل��ك  اإل��ى  اأ�س��ف   )4
الر�س��ول �س��لى اهلل علي��ه واآله و�س��لم هي 
منا�س��بة جامع��ة ميك��ن اأن متث��ل اأ�سا�س��اً 
مهم��اً للوحدة الإ�س��المية، ومن خاللها يتم 
التذك��ر بالأ�س���س اجلامع��ة املهم��ة الت��ي 

توحد الأمة وتبني الأمة .
وبالت��ايل م��ن يواجه��ون هذه املنا�س��بة 
العظيم��ة ه��م ل يري��دون اأن تع��ود الأمة 
اإل��ى نبيه��ا وتتع��رف علي��ه قائ��دًا وهادياً 
ومعلم��اً ومربي��اً وقدوة واأ�س��وة وتعرف 
م��ع  خا�س��ه  ال��ذي  ال�س��راع  خ��الل  م��ن 
امل�س��ركن واليهود والن�س��ارى وانت�س��ر 
عليه��م جميع��اً كي��ف تواجه اأع��داء اليوم 
لتنت�سر هي اأي�ساً كما انت�سر، هم يريدون 
اأن تبق��ى الأم��ة مدجنة لأعدائه��ا، جاهلة 
مب�س��ادر عزتها وقوتها  مهزومة اأعدائها، 
ب��ل تتحول اإل��ى اأداة طيع��ة باأيديهم، هذا 
ما ي�س��عى اإليه الوهابيون الذين يحرمون 
اإحي��اء هذه املنا�س��بة حت��ى ل تعود الأمة 
اإل��ى نبيها ليت�س��نى له��م اأن يقدم��وا الأمة 
خادمة لأمريكا واإ�س��رائيل كم��ا هو حالهم 

هم اليوم. 

حاجة األمة اليوں إلى العودة إلى الرسول ورسالته

ذكرى املولد النبوي وأثره اإلمياني في نفوسنا
علي عبدالقادر عباس 
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ال�سيا�س��ية  التحالي��ل  يف  وللغارق��ن 
والع�س��كرية، وللواقف��ن اأمام �س��ورة منطقٍة 
ت�س��تعل يف ظ��ل ح��روٍب تتناق�س فيه��ا اأهداف 
الالعب��ن، تخت�س��ر مظلومية ال�س��عب اليمني 
كل احلكاية. فبعيدًا عن ال�سيا�سة واحل�سابات 
ال�س��يقة، اأ�س��رَّ ال�س��يد عل��ى اإي�س��ال ر�س��الٍة 
اإن�س��انية، ه��ي اأعم��ق يف دللتها من امل�س��اعر 
املتعاطفة واملطلوبة اأمام معاناة �س��عٍب اأعزٍل 
يت��م اإق�س��اوؤه من خالل ق�س��ف اأبريائه ب�س��كٍل 
وح�س��ي. الر�س��الة الإن�س��انية مل تك��ن بعي��دة 
ع��ن انت�س��ار البوكم��ال، واحل��رب الإعالمي��ة 
وال�سيا�س��ية على اإيران وحزب اهلل، والتن�سيق 
العلني ال�سعودي الإ�سرائيلي، وحالة التخاذل 
وال�س��مت العربي، وال�س��لوك ال�سعودي جتاه 
احلليف واجلار. كل هذه التفا�س��يل تتفرَّع من 
م�سهد ُتعربرِّ عنه �سورة الرب الوح�سية على 
اليم��ن. هو امل�س��هد ال��ذي اأراد ال�س��يد اأن يقف 

عنده اجلميع. كيف وملاذا؟
يختزل م�س��هد احلرب على اليمن بوح�س��يته 
حال��ة ال�سرا�س��ة الت��ي ت�س��ود ال�س��راعات يف 
املنطقة والعامل بالإ�سافة الى و�سع الأطراف. 
ولع��ل احلقائ��ق الت��ي تتعل��ق مبوق��ع اليم��ن 
ال�س��رتاتيجي ع��ر اإطاللته على ب��اب املندب 
ثالث اأهم معٍر مائي يف العامل وامتداد اجلبهة 
البحري��ة اليمنية على م�س��افة 2500 كيلومرت 
واإطاللته��ا على بح��ر العرب وخلي��ج عدن من 
اجلنوب والبح��ر الأحمر من الغرب وانت�س��ار 
ج��زره البحرية يف مياهه الإقليمية، بالإ�س��افة 
ال��ى الأهمية اجليو�سيا�س��ية واجليوع�س��كرية 
للحدود ال�سعودية امل�سرتكة مع اليمن )2000 
كل��م(، جتع��ل م��ن الوا�س��ح للجمي��ع مررات 
اليم��ن  عل��ى  ال�س��عودية  الأمريكي��ة  احل��رب 

واأهمية التحكم بقراره.
واأمام ف�س��ل الره��ان الأمريك��ي على احلرب 

يف �س��وريا وم��ا تاأت��ي ب��ه النتائج العك�س��ية يف 
اليم��ن والإ�س��رار عل��ى اعتب��ار اليمن �س��احة 
النزال الأخرة للم�سروع الأمريكي ال�سعودي 
بوجه حمور املقاومة، باتت وا�س��حة اأ�س��باب 
الإق�س��اء الذي يتعر�س له اليمن عر العدوان 
الهمجي. حيث �س��عت وا�س��نطن جلعل م�س��األة 
اإع��ادة تفعي��ل ال��دور املي��داين لتنظي��م داع�س 
يف �س��وريا ورقة ابت��زاز وتفاو�س �س��د حمور 
املقاوم��ة فيم��ا يخ�س ملف��ات املنطق��ة، فاأقفل 
حترير البوكمال اإمكانية ح�س��ول ذلك وفر�س 

واقًعا جديًدا ل ميكن لأمريكا اإل الر�سوخ له.
من هنا جاءت الر�سالة الإن�سانية التي اأ�سار 

لها ال�سيد ن�سر اهلل، ومل يعد مقبوًل ال�ستمرار 
يف ح��رٍب فقدت الق��درة على حتقي��ق اأهدافها 
من��ذ فرتة طويلة. ول بد م��ن اإعطاء الأولوية 
حلجم الكوارث الإن�س��انية التي بات يعي�س��ها 
اليم��ن. وبعي��دًا ع��ن احل�س��ابات ال�سيا�س��ية 
والع�سكرية بات لزاماً الدعوة للمطالبة بوقف 
العدوان. ومن ُمنطلق القوة، عربرَّ ال�س��يد عن 
فحوى القيقة التي ُتعرب عنها اجلرائم بحق 
اليمنين. “ل فرق بن �س��لوك ال�س��عودين يف 
احلرب و�سلوك الإ�سرائيلين”. وما مظلومية 
الت�س��حيات  م��ن  ج��زٌء  اإل  اليمن��ي  ال�س��عب 
الت��ي ُقدمت م��ن قبل حمور املقاوم��ة واأثمرت 

يف  يج��ري  وم��ا  الإره��اب.  عل��ى  النت�س��ار 
ال�سعودية على �سعيد البيت الداخلي، يتعلق 
بف�سل الرهانات ال�سعودية كافة ومنها احلرب 

على اليمن.
اأقفل ال�سيد ن�سر اهلل اأم�س م�سل�سل الت�سعيد 
ل  ب��ل  املقاي�س��ة،  م��ن  فائ��دة  ل  ال�س��عودي. 
اإمكاني��ة ملقاي�س��ة املل��ف اليمني باأي �س��يء ل 
�سيما اأن احلرب على اليمن خرجت من طابعها 
ال�سيا�سي والع�سكري الى طابٍع اإن�ساين تخطى 
كل املعاير املقبولة. فكانت ر�سالة ال�سيد ن�سر 
اهلل الإن�س��انية حماولة لإيقاظ الكرامة العربية 

وا�ستح�سارها بعد اأن غيَّبها البرتودولر.

خ�������ط�������اب ال�����س�����ي�����د ن�����ص�����ر ال�������ل�������ه وق�������ص�������ة م����ظ����ل����وم����ي����ة ال����ي����م����ن

اأطف��ال اليم��ن عل��ى �سا�س��ات التلف��زة، جمّرد 
روؤو�ص كروية واأج�س��اد جاّفة ُمغ�س��ّنة ُم�سندة 
اإلى �س��رائر بالية اأو ُمتكئة على �س��دور اأّمهاتها 

التي خ�ّسبها اجلوع.
من حيث ت�سّورهم الكامرات، ويتفّرج عليهم 
الع��امل، ثمة النكران والالمب��الة. الطفل اليمني 
عل��ى مبع��دة دقيق��ة م��ن حتف��ه، دقيق��ة واحدة 
�س��اخنة ُيبخّره��ا النظ��ر ، ُتبخّره��ا » الفرج��ة« 

عليهم كما تتفاداها الكامرا.
مل��اذا هذا احلقد على الفق��راء؟ على الأبرياء؟ 
عل��ى االأطف��ال وق��د ب��دت بطونه��م ُك��رات مالأى 
باله��واء والدي��دان، وُمكت�س��ية اأفواهه��م برغوة 

املوت البي�ساء.
اأكت��ب يف هذا املوت التف�س��يلي لتمويه عجزي 

عن فعل اأّي �سيء ُم�ساِعد.
ج��دًا  ب�س��يطة  الأكاذي��ب  تك��ون  اأن  ينبغ��ي 
كال�سدق. اإن التف�سيل املفرط هو بب�ساطة اإفراط 
، لكنن��ي اأتلوى اأملاً بعد رحل��ة حتديق طويلة يف 
وج��وه الأطف��ال ، يف ا�س��تغاثاتهم ال�س��امتة، يف 
نقل عذابات بتفا�س��يلها كافة لكنن��ي اأمام العامل 
د اخلّدين، اأخ�س��ى اأنني ل�س��ُت  املُتف��ّرج، املُت��وررِّ

مقنعة.
اأبدًا الأغنياء لي�سوا يف ح�سبان هذا املوت، ول 
م��ن اختياراته. املوت ميتل��ك مهارات حقيقية يف 

لة: اأج�ساد �سئيلة �سمراء،  اإ�سابة اأهدافه املُف�سرَّ
يجد امل��وت ُمتعتُه يف زهق اأرواحها » املزهوقة« 
اأ�ساًل. اأج�ساٌد طفلة ل متلك اإل اأن تطيع اأقدارها 
وع اأمام الكول�ا الناِه�سة. وتنحني انحنائها املررِّ
اأ�س��األ يف ذهويل الّتام اأم��ام هجران العامل لهم، 
ه��ل كفَّ ه��ذا العامل اأخ��رًا عن مّد يد امل�س��اعدة 
اإل��ى الأطفال ؟ العامل على ما يبدو قد فعل، وهو 
كفَّ عن مّد يد امل�س��اعدة لالأبرياء، لالأطفال وغر 

الأطفال.
��د ول اأ�سعى اإلى التلفزة  يف احلقيقة ، ل اأتق�سَّ
يف رغب��ة روؤي��ة طف��ل مي��وت. اأرغب فح�س��ب يف 
�س��ماع ن�س��رة الأخبار، واإذ هي الكامرا تطوف 
على الأج�س��اد الرقيقة الذاوية، واأ�س��األ اإن كان 
ي�س��عني مّد يدي اإلى ال�سا�سة ، و�سحب طفل اإلى 
ح�س��ني ، اإلى قلبي . حركة ال اأهيرِّىء لها ُم�سبقااً، 
اإل��ى الأطف��ال يف  لكنه��ا تكت�س��حني م��ا اإن اأرى 
نزوعهم اإلى املوت. هذه الرغبة يف �سحب اأحدهم 
اإيلَّ لي�س��ت ماأثرتي وحدي، بل اأح�س��ب اأنها رغبة 
جميع َمن ي�س��اهد ن�س��رة االأخبار مثل��ي، بْيَد اأين 
اأع��رف يف قرارتي، عجزي عن اإنق��اذ طفل، اإنقاذ 

اأّي �سيء من جمّرد مّد يدي اإلى ال�سا�سة.
اليمن بع��د احلرب واجل��وع والكولرا، تبدو 
خُمالف��ة ع��ن �س��ورة حياته��ا ال�س��ابقة. خُمالفة 
وا�س��تفزازية ولنق��ل غريب��ة ع��ن كل ه��ذا املوت 

اإل��ى حّد التع�ّس��ف. فاأبجدية احلياة فيها لي�س��ت 
بالتاأكي��د تل��ك الأبجدي��ة القدمي��ة، اخل�س��راء، 
املُ�س��جّرة، امل�س��بكة، املُلّتفة. اإنه��ا غالبااً اأبجدية 
بدائي��ة، اأبجدي��ة مهجورة ولي�ص فيه��ا ما ُيغري 

�سوى الغربان.
اليم��ن التي مل تعد �س��عيدة، كما ل��و ُوِلدت من 
ت��الل مب��ان �س��احبة، ومن دم��ار عام، ف��اإن فيها 
م��ازال �س��يئاً حّي��اً. �س��يء عل��ى عالق��ة بالكائن 
اليمني نف�س��ُه، بروحه، وباإرادته املقاومة. حن 
مها اجل��وع واملوت، تعود ل  اأنظره��ا قبل اأن ُيهدرِّ
دااً باأنني اأمام  ح�سا�سّيتي الب�سرية، واأ�سعر جُمدرَّ
��ع تلك البيوت ال�س��ّيقة  لوحات، ومرّبعات ُتر�سرِّ
املم�سوقة عالياً، ول يبقى يّف �سوى عن ترى اإلى 

مدينة م�سحورة.
يتّنزه النظر يف اليمن كما لو التجوال يف ذاكرة 
عظيمة، تتح��ّرر يف حلظة من نف�س��ك ومن الزمن 
وتتفّرج على اليمن ) عندما كان �سعيدًا ( كلوحة 
د يف  مك�سوفة من �سنع الرب. ال�سحر نف�سه يتجدَّ
نة ويف  هذه البقع��ة وتلك، يّطل من النواف��ذ امللومَّ
اإمكان��ك مع ذبذبات ال�س��وء الكهربائ��ي اأن ترى 
اإل��ى اليمني��ن رمبا من الأبدية، رمب��ا من الروح 

ال�سجاعة ال�ساِهرة.
اخت��ارت اليمن اأن ُتقاوم، من دون اأن تردعها 
يف م��ا يبدو، الق��وة الثقيل��ة للموت الت��ي ُتدرك 

العدي��د م��ن اأبنائه��ا، ل اأن حت��اول فح�س��ب اأن 
ُتق��اوم على وجه الّدق��ة هذا ال�س��كل الظامل من 
اأ�س��كال التعّدي، واإمنا اأن ُتقاوم �س��د ال�س��لبية 
الفات��رة لنك��ران العامل له��ا، النك��ران باعتباره 
املناخ احلداثي ال�س��تعماري ال�س��ائد يف العامل 
ي��وم،  كل  ويف  بالتاأكي��د.  اأوان  كل  ويف   ، الآن 
ق��رار  وراء  الإ�س��رار  م��دى  اليمن��ي  يو�س��ح 
املقاومة ، واإلى اأّي حّد ُي�س��هر اإ�س��راره عليها، 
رغم اإدراكه مدى التكاُلب عليه، ومدى �سعوبة 

املهمة التي يت�سدَّى لها.
يف احل��رب اليمني��ة، يف احل��رب التي نه�س��تها 
الكولرا واملجاعة والأج�س��اد املمّزقة، ونه�س��ها 
اأك��ر العامل ال��ذي يتفّرج والنائي بنف�س��ه عنها، 
يب��دو اأن اليمني��ن وق��د اكت�س��بوا م��ن عراتهم 
ال�سخ�س��ية، م��ن فقره��م، وح�س��ارهم، و�س��حذ 

هممه��م املتبقية، الق��درة عل��ى اإدراك اأن مفاهيم 
» القوة« الغا�ِس��مة الراخية بثقله��ا على بلدهم، 
ه��ي يف النهاية اإل��ى زوال ب�س��ورة قاعدية، واأن 
اأّية حماولة لنفي اليم��ن بكافة اأبنائه، ينبغي اأن 

تنتهي بالإخفاق، باخلطيئة واللعنة.
ج اإذن من هذه املمَقتل��ة؟ اإن رّد العامل  م��ا املمَخرمَ
الأخر���س اأبع��د ما يكون ع��ن املبا�س��رة، واإن مل 
يفتقر اإلى الو�س��وح يف الوقت نف�سه : ل ي�ستّحق 
الفق��راء رفع ال�س��وت م��ن اأجلهم،  لي���س عندما 
تكون ق��وة عاتية، غنية وخطرة على م�س��احله 
ومقّدرات��ه . رف��ع ال�س��وت حي��ال ق�س��ية عادلة 
ي�س��تلزم ُبع��دااً اأخالقي��ااً ، ه��و يف الواق��ع امتداد 
للُبعد االإن�س��اين يف اأكرث م�س��توياته براءة، وهذه 
عل��ى ما يب��دو ق��د وّدعها الع��امل ، فم��ن ُيخلرِّ�ص 

اليمن من ج�سد املوت هذا ؟

ال�������������ي�������������م�������������ن ال�������������������������������ذي مّل�������������������������ا ي�������������ع�������������د س�����������ع�����������ي�����������دًا
عناية جابر-  شاعرة لبنانية
هذه املّرة ، اأريد اأن اأم�سي يف كتابة ما ُيفجعني. اأم�سي يف الكتابة يف موت اليمنيني، ويف الهواء الذي يتنف�سونه.. وقد اأخذ ينفد. العامل يريد حياة 
اليمنّي. العامل الغّني يريد اليمن مقتواًل، واأطفاله اأمواتًا عاقلني، والعامل الغّني ُيّحُب اأن يرى �سيئًا من اللون الزعفراين يف حدقاتهم، واأفكّر اأنه ال بّد اأن 
للآلهة �سلع يف موتهم.. اأريد اأن اأكتب عن موت اليمن، عن جماعة اليمن . واإن مل اأكتب عن اليمنيني امُلهّددين مبوت جماعي عَمن اأكتب ؟ اليمنيون، من بقي 
ون جميعًا باملوت. احل�سار الرّبي والبحري واجلوّي الذي مينع عنهم اأية م�ساعدة غذائية اأو طبّية اأو اإن�سانية مبعنى ما، �سوف يجعلهم  منهم اأعني، ُمهددَّ

يرقدون يف عني اجلوع، يف عني الكولريا، تبتلعهم ومتّت�ص ما بقي من حيواتهم.

محــــــــمد علـــــــــي جعـــــــــــــفر
على الرغم من زحمة املوا�سيع ال�سيا�سية وكرثتها، واالأهمية اال�سرتاتيجية للنت�سار يف البوكمال وما كان 
اإيران وحزب اهلل، كان  اأ�سا�ص فيه، والهجمة االإعلمية وال�سيا�سية على  التابعة حلزب اهلل من دور  للقوات 
اخلطاب،  خفايا  يف  الغو�ص  على  القادر  اإن  بل  اأم�ص.  اهلل  حلزب  العام  االأمني  حديث  من  اأ�سا�سية  ح�سُة  لليمن 
العدوان  اإيقاف  �رضورة  حول  وال�سعوب  للعامل  اهلل  ن�رض  ال�سيد  اأطلقها  التي  االإن�سانية  الر�سالة  اأن  ُيدرك 
ن الكثري من الدالالت والر�سائل التي يجب الوقوف عندها. لي�ص الأنها ُتعربرِّ عن  ال�سعودي على اليمن تت�سمَّ
حجم املظلومية التي يعي�سها ال�سعب اليمني فقط، بل الأنها تدل اأي�سًا على منظومة القيم التي حتكم �سلوك 

جميع اللعبني على ال�ساحة االإقليمية والدولية.

!
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جرائمالعدوان

ال�س��عودي  الع��دوان  ط��ران  ا�س��تهدف 
الأمريك��ي حمافظ��ات تع��ز، حج��ة، �س��نعاء 
و�س��عدة وقط��اع جن��ران ب� 31 غ��ارة خالل 
�س��اعات ي��وم الأح��د املا�س��ية 1 ربي��ع اأول 

1439ه� املوافق 19_11_2017م.
وفيه��ا �س��ن طران الع��دوان غ��ارة جوية 
ا�س��تهدفت منزل مواطن يف مديرية امل�سلوب 
واأ�س��فرت الغ��ارة عن ا�ست�س��هاد 8 اأطفال و3 

ن�س��اء يف جرمي��ة ب�س��عة ت�س��اف الى �س��جل 
اجلرائ��م الوح�س��ية الت��ي يرتكبه��ا العدوان 
الأمريكي ال�س��عودي بحق الأطف��ال والن�سء 

منذ بداية العدوان.
يف حن اأ�س��يب اليوم طفال يف غارة لطران 
الع��دوان الأمريكي ال�س��عودي عل��ى مديرية 

املطمة باجلوف.
كما �س��ن ط��ران الع��دوان غارتن �س��مال 

يخت��ل يف مديري��ة املخا وغ��ارة جنوب مفرق 
املخا و �س��ت غ��ارات جن��وب مع�س��كر خالد 

مبديرية موزع يف حمافظة تعز .
واأفاد امل�س��در اأن الطران املعادي �س��ن 
ثالث غارات على مديرية عب�س و 12 غارة 
عل��ى مديريتي حر�س و مي��دي مبحافظة 
حجة، كما �س��ن غ��ارة عل��ى مديرية نهم 

مبحافظة �سنعاء.
ق�س��فاً  اأن  اإل��ى  امل�س��در  واأ�س��ار 
�ساروخياً ومدفعياً �سعودياً ا�ستهدف 
منطقة الغور مبديري��ة غمر ومناطق 
متفرق��ة م��ن مديريت��ي رازح ومنب��ه  

احلدوديتن.
وح�س��ب امل�س��در �س��ن ط��ران 
العدوان اأربع غ��ارات على منطقة 
املليل مبديري��ة كتاف يف حمافظة 
موق��ع  عل��ى  وغارت��ن  �س��عدة 

ال�سرفة يف جنران.

��ست�سهاد 8 �أطفال و3 ن�ساء
ب���غ���ار�ت ط�����ر�ن �ل���ع���دو�ن 

العدوان  اأرتكب فيها  التاريخ مثيل،  لها  اأمريكي �سعودي همجي مل يعرف  اأر�سا وان�سانا يعاي�ص عدوان  اأعوام واليمن  الثلثة  ما يقارب من  منذ 
بطائراته وا�سلحته املتطورة مبا فيها املحرمة اأب�سع اجلرائم بحق اأبناء ال�سعب اليمني مبن فيهم االأطفال والن�ساء، مدمرًا ع�رضات االلف من املنازل 

واملن�ساءات اخلدمية، ومل يكتفي بذلك فح�سب بل فر�ص ح�سار بري وبحري وجوي.
فعلى مدار اأيام االأ�سبوع ت�ستمر غارات العدوان يف ارتكاب املجازر بحق االأبرياء وهدم منازل املواطنني على روؤو�ص �ساكنيها.  

ومعا كل ذلك اال ان العدوان مل ولن ي�ستطع اأخ�ساع ال�سعب اليمني االأ�سيل، بل زادة قوة و�سمود ومتا�سكا، يجود باملقاتلني واملال والغذاء يف 
خمتلف اجلبهات.

يوا�س��ل حتالف العدوان الأمريكي ال�س��عودي الغا�سم 
ارتكاب اأب�سع اجلرائم بحق اأبناء ال�سعب اليمني ال�سامد 
منذ ما يقارب الثالثة اأعوام فخالل �س��اعات يوم الثنن 2 

ربيع اأول 1439ه� املوافق 20�11�2017م.
حيث ا�ست�سهد اثنن من ال�سيادين وجرح اثنن اخرين 
اإثر غارات لطران ابات�س��ي العدوان المريكي ال�سعودي 

على منطقة مو�سنج باخلوخة.
يف حن ا�س��تهدف طران العدوان المريكي ال�سعودي 
بغارة ا�ستهدفت �ساحنة )دينة( تابعة لحد املواطنن يف 
اخلط العام يف منطقة مو�سج مبديرية اخلوخة باحلديدة 

راح �سحيتها 9 �سهداء و3 جرحى ك�سيلة اأولية.
كم��ا ا�س��تهدف ب��� 10 غ��ارات اأح��د املن��ازل يف منطقة 
رمادة مبديرية نهم، و�س��ن ط��ران العدوان غارتن على 

مديرية خولن الطيال ب�سنعاء.
ويف �س��عدة تعر�س��ت ممتلكات املواطنن يف مديريات 
منبه ورازح وغمر احلدودية لق�سف �ساروخي ومدفعي 

�سعودي.
و�س��ن طران العدوان الأمريكي ال�س��عودي غارة على 
وادي امللي��ل مبديري��ة كت��اف، و3 غ��ارات عل��ى مديري��ة 

الظاهر.
يف حن ا�ست�سهد 3 مواطنن بينهم امراأة بغارة لطران 
العدوان على �سيارتهما يف الطريق العام مبنطقة اآل مقنع 

يف مديرية منبه احلدودية ب�سعدة.
كما �س��ن لط��ران الع��دوان الأمريكي ال�س��عودي غارة 

عل��ى مدار���س العم��ري مبديرية ذب��اب، وغارتن �س��رق 
الهاملي مبديرية موزع يف تعز.

ويف حمافظ��ة حجة �س��ن ط��ران الع��دوان الأمريكي 
ال�س��عودي 12 غ��ارة عل��ى مديريت��ي حر���س وميدي، 
وغارتن على مديريتي �س��رواح وحري��ب القرامي�س 

مبارب.

طر�ن �لعدو�ن  ي�سن �سل�سلة غار�ت 
خملفة تدمرً� كبرً� يف �ملمتلكات �لعامة و�خلا�سة

�سهيدً� وعدد  من �جل��رحى
 بغار�ت �لعدو�ن على عدة حمافظات

جمازر وح�سية متو��سلة
�لع��امل  ل��دول  ور�سم��ي  �سعب��ي  �سم��ت  يقابله��ا  �ليم��ن  ون�س��اء  �أطف��ال  بح��ق 

طر�ن �لعدو�ن ي�ستهدف �ملحافظات باأكرث من 27 غارة 
الع��دوان  ط��ران  ا�س��تهدف 
ال�س��عودي الأمريك��ي عددًا من 
خالل  اجلمهوري��ة  حمافظ��ات 
�ساعات يوم الأربعاء املا�سية 
4 ربيع الأول 1439ه� املوافق 
22_11_2017م باأك��ر من 27 
غ��ارة، فيم��ا تعر�س��ت مديري��ة 
منبه احلدودية لق�سف �ساروخي 

ومدفعي.

حي��ث ا�س��تهدف ط��ران الع��دوان بغارتن اخلط 
العام ومنطقة احلريرة مبديرية كتاف وثالث غارات 
على مديرية باقم مبحافظة �سعدة، يف حن تعر�ست 
املناط��ق الغربية مبديري��ة منبه احلدودية لق�س��ف 

�ساروخي ومدفعي �سعودي.
و�س��ن طران العدوان ثالث غارات على مديريتي 
حريب القرامي�س و �س��رواح مبحافظة ماأرب و ثالث 
غارات اأخرى على مديرية ع�سيالن مبحافظة �سبوة .
كما �سن طران العدوان ال�سعودي الأمريكي غارة 

عل��ى منطق��ة مو�س��ج يف مديرية اخلوخ��ة مبحافظة 
احلدي��دة و ع�س��ر غ��ارات عل��ى مديريت��ي حر�س و 

ميدي مبحافظة حجة .
اإل��ى ذلك �س��ن الطران املعادي ث��الث غارات على 
مديري��ة حيف��ان مبحافظ��ة تعز وا�س��تهدف �س��يارة 
تابع��ة ملنظم��ة الغذاء العامل��ي يف مديرية ال�س��لو ما 
اأدى اإلى اإ�س��ابة مواطنن اثنن، و�س��ن غارتن على 
قري��ة عي��ال حمم��د و منطقة حمل��ي مبديري��ة نهم يف 

حمافظة �سنعاء.

�س��ن طران الع��دوان الأمريك��ي ال�س��عودي، ي��وم الأربعاء 
4 ربي��ع اأول 1439ه���، �سل�س��لة غارات على ع��دد من حمافظات 
اجلمهورية، خملفة تدمرًا كبرًا يف املمتلكات العامة واخلا�سة.

حيث �س��ن ط��ران العدوان الغا�س��م غارتن عل��ى اخلط العام 
ومنطق��ة احلري��رة مبديرية كت��اف، و3 غارات عل��ى مديرية باقم 
مبحافظ��ة �س��عدة، وغارت��ن على مديرية �س��رواح، وغ��ارة على 

مديرية حريب القرامي�س مباأرب.
كم��ا اأن طران العدوان ا�س��تهدف بغارة منطقة مو�س��ج يف مديرية 

اخلوخ��ة مبحافظ��ة احلدي��دة، و�س��ن غارتن عل��ى مديرية ع�س��يالن 
ب�سبوة، و3 غارات على مديرية حيفان يف تعز.

وكان ط��ران الع��دوان الأمريكي ال�س��عودي �س��ن خالل، ال�س��اعات 
املا�س��ية، 16 غارة على حمافظة �سعدة ا�س��تهدفت ثمان منها مناطق 
املليل والمارة وال�س��وح مبديرية كتاف وخم���س غارات على مديرية 
الظاه��ر، وا�س��تهدفت غارت��ان منطقة م��ران يف مديرية حي��دان وغارة 

واحدة مديرية باقم.

��ست�سهاد �أكرث من 26 مو�طناً �أغلبهم ن�ساء و�أطفال 
�لعدو�ن �ل�سعودي ومرتزقته 

يو��سلون ��ستهد�ف �ملو�طنني
وا�سل العدوان ال�سعودي الأمريكي ومرتزقته ا�ستهداف 
املواطن��ن وممتلكاته��م يف ع��دد م��ن حمافظ��ات اجلمهورية 
خالل �ساعات الثالثاء املا�س��ية 3 ربيع اأول 1439ه� املوافق 

21 �11�2017م.
حي��ث اأ�س��يب طفل��ن يف ق�س��ف مرتزق��ة الع��دوان من��ازل 
املواطنن يف قرية ال�سقيمات مبديرية القبيطة مبحافظة حلج .

كم��ا ا�س��تهدف ط��ران الع��دوان بغارت��ن منطقة احل�س��امة 
مبديرية الظاهر، و�س��ن غارة على منطقة وادي عالف يف مديرية 
�س��حار يف حمافظ��ة �س��عدة، فيم��ا تعر�س��ت مناط��ق متفرق��ة من 
مديريت��ي رازح ومنب��ه احلدوديتن لق�س��ف �س��اروخي ومدفعي 
�س��عودي..يف حمافظة ماأرب ا�ستهدف طران العدوان بغارة ج�سرًا 
يف وادي رح��ب مبديرية �س��رواح، و�س��ن غ��ارة اأخرى عل��ى املعهد 
التقني يف منطقة املحجزة باملديرية نف�سها، وثالث غارات على منطقة 

�سرين مبديرية خب وال�سعف يف حمافظة اجلوف.
وذكر امل�س��در اأن ط��ران العدوان �س��ن غارة على �س��احل اخلوخة 
مبحافظة احلديدة و�ست غارات على مديريتي حر�س وميدي مبحافظة 

حجة.
ويف جيزان �س��ن طران العدوان ال�سعودي الأمريكي اأربع غارات على 

جبلي الدود وم�سعل.
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  كمائ�ن حمكمة 
وعمليات هجومية ودك حت�سينات وجتمعات 

�لعدو ومرتزقته بق�سف مدفعي و�ساروخي مركز

خال 7 أياں .. 24 عملية هجومية وقنص 141 جنديًا سعوديًا ومرتزقًا وتدمير 16 آلية والتصدي ل�25 زحفًا والتنكيل بأكثر من 171 مرتزقًا

651023 ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
م���������������������دف���������������������ع���������������������ي

ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
ص����������������������������اروخ����������������������������ي
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ل�����������ل�����������ع�����������م�����������ل�����������ي�����������ات 
ال�����������ع�����������س�����������ك�����������ري�����������ة

الأَْع���َل���ْوَن ن���ُت���ُم  َواأَ ���َزُن���وا  َتْ َوَل  َت��ِه��ُن��وا  {َوَل  تعالى:  قال 

ِمِننَي } اآل عمران 139 وؤْ اإِن ُكنُتم ُمّ

رصد بشائر النصر ليوم 28 صفر – 5 ربيع األول  1438هـ الموافق 18-2017/11/23م
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جبهة نجران

جبهة نهم

جبهة الجوف

جبهة البيضاء : 

10هجوم نوعي على مع�سكر �لأقفال و�لت�سدي لأكرث من  يوا�سل اأبطالنا البوا�سل عملياتهم البطولية يف 
يو�سك  فيما  ال�سهيو�سعودي  االأمريكي  الغزو  مواجهة 
ا�سيادهم  يبداأ  حينما  النهاية  على  االرتزاق  م�سل�سل 
بالطريان  بق�سفهم  تعز  يف  ذلك  حدث  كما  بت�سفيتهم 
فيما يعي�ص العدو ال�سعودي نك�سات �سيا�سية وع�سكرية 
واقت�سادية مل متر بها املهكلة من قبل وبت�سجيع علني من 
ترامب يقودها بن �سلمان نحو الهاوية فيما ينتظر العرب 
الق�سية  ت�سفية  خا�ص  ب�سكل  والفل�سطينيني  والعامل 
الفل�سطينية على ايدي بني �سعود.. �سعيًا ل�سق الطريق 
نحو التطبيع العلني ع�سكريًا واأمنيًا واقت�ساديًا مع تل 
ابيب بحجة مواجهة اخلطر االإيراين وم�ستوى الت�سدي 
جاهلية  تفر�سه  الذي  واحل�سار  االجرامي  للعدوان 
ومرتزقته  العدو  تلقني  اليمن  اأبطال  يوا�سل  القرن 
بداية  يف  القائد  ال�سيد  اأ�سار  وكما  القاتلة  ال�سفعات 
منه  تخرج  ولن  كبري  ال�سعودية  م�ستنقع  اأن  العدوان 
اأيدي  بني  اأ�سبحت  املنطقة  خارطة  اأن  ويبدو  ب�سهولة 
اجلي�ص اليمني وجلانه و�سعبه ال�سابر امل�سحي وعليهم 
موا�سلة ال�سمود والثبات لر�سم منطقة عربية جديدة 
واملقد�سات  الثوابت  عن  فيها  تنازل  وال  عليها  و�ساية  ال 

واالأر�ص وامل�سري الواحد.

ومرتزقت��ه. للع��دو  قا�سي��ة  وخ�سائ��ر  �ل�سرف��ة  عل��ى 

متكن اأبطال اجلي�س واللجان ال�س��عبية بجبهة نهم � بحمد 
اهلل وتوفيقه � من اإف�س��ال ع�س��رات الزحوفات املتوا�سلة 
للمنافق��ن يف خمتل��ف جبه��ات نه��م و�س��قط منه��م الآف 
قتلى وجرحى فخالل الأ�س��بوع املا�س��ي متكن اأبطالنا من 
الت�سدي لزحفن باجتاه منطقة احلول وم�سرع واإ�سابة 

اأكر من 100 منافق بينهم قيادات منهم 
القيادي العقيد املنافق عارف احلجلي من قيادات اللواء 

310
القي��ادي املنافق املقدم عدنان البغومي نائب ركن توجيه 

اللواء 310
املنافق حممد الوليدي

املنافق ج�سار ردمان امل�سويل الوازعي
املنافق ريا�س �سعيد لطف

كم��ا ت�س��دى اأبطالنا لزح��ف اآخر باجت��اه مواقع اجلي�س 
واللجان مبحور يام يف جبهة نهم وخ�سائر يف عديد وعتاد 

املنافقن
كم��ا �س��ن اأبطالن��ا بالتزامن مع ك�س��ر زحوف��ات املنافقن 
عمليت��ن هجوميت��ن العملي��ة الهجومي��ة الأول��ى كان��ت 
عل��ى مواقع املنافق��ن يف التبة احلمراء والتباب ال�س��ود 
والنهدي��ن يف مديري��ة نه��م وخ�س��ائر مادي��ة وب�س��رية يف 
�س��فوفهم بينما كان��ت العملية الهجومي��ة الثانية باجتاه 
مواقع املنافقن يف ال�سفينة وغربي القتب يف مديرية نهم. 
كما �سن اأبطالنا عملية هجومية ثالثة على موقع م�ستحدث 
للمنافق��ن يف احل��ول وقتل��ى وجرح��ى يف �س��فوفهم كما 
نف��ذ اأبطالن��ا عملية اإغارة رابعة عل��ى مواقع املنافقن يف 

ال�سوداء بجبهة نهم ويوقعون فيهم قتلى وجرحى.

ال�س��اروخية  الق��وة  اأطلق��ت  كم��ا 
ن��وع زل��زال1 عل��ى  �س��اروخن م��ن 

مواقع املنافقن يف عيدة، واأعطاب دبابة 
للمنافق��ن ب�س��اروخ موج��ه يف جبهة 

يام.
كم��ا �س��ن �س��الح املدفعي��ة ق�س��فاً 

مرك��زًا عل��ى مواق��ع املنافقن يف 
عيدة.

وكان اأبطال وحدة القنا�س��ة قد 
متكنوا � بف�س��ل اهلل وت�س��ديدة � 
من قن�س 11 منافقن يف مناطق 

متفرقة من جبهة نهم 

زحوفات

100 م�سرع و�إ�سابة �أكرث من
 بينه��م قي��اد�ت خ��ال �أ�سب��وع وقن���ص 11 �آخري��ن

منافق

جبهة جزيان

بحمد اهلل وتوفيقه نفذ ابطال اجلي�س واللجان ال�س��عبية 
كمينان حمكمان على دورية �س��عودية اأدى اإلى تدمر اآلية 
ع�س��كرية كما قامت وحدة القنا�س��ة بقن�س جندي �س��عودي يف 
القرن.. كما متكنت مدفعية اجلي�س واللجان ال�سعبية من ا�ستهداف 
موقع��ي الغاوية وملحمة وجتمع��ات اجلنود ال�س��عودين ومراب�س 
مدفعيته��م يف جب��ل قي���س و املعن��ق والق��رن وبرج اخل�س��ل كما 
ا�س��تهدفت جتمعاتهم واآلياته��م وحت�س��يناتهم خلف موقع 
العبادي��ة والبي��ت الأبي�س وب��رج الدخان وق��امي زبيد 
وعدد من التباب الع�سكرية يف موقع الدخان وكذلك 
جتمعات املنافق��ن يف منفذ الطوال ويف مواقع 
بقري��ة  وتعزيزاته��م  والكر���س  الغاوي��ة 

�سودانة.
كم��ا اأطلقت القوة ال�س��اروخية 
كاتيو�سا  �س��واريخ  �س��لية 
على جتمع��ات اجلنود 
يف  ال�س��عودين 

برج العبادية على ثرى اجلوف ال�سامدة حتتدم عمليات اأبطالها من رجالها الحرار 
وبوا�س��ل اجلي�س واللجان ال�س��عبية يف الت�س��دي للخون��ة القوادين 
املنافقن حيث يكثف اأبطالنا عملياتهم الهجومية و�سوًل لتطهر هذه 
املحافظة ال�س��امدة والبا�سلة والتي ت�س��تحق اأن تكون اأول حمافظة 
تتطهر من رج�س عبيد املال وفلول اخليانة والعار حيث �س��ن اأبطالنا 
خالل الأ�سبوع املا�سي اأكر من 4 عمليات هجومية وعمليات اقتحام 
حي��ث اقتح��م اأبطالنا موقع املرت���س الكبر يف مديري��ة املتون وقتلى 
يف �س��فوف املنافقن واغتنام اأ�س��لحة كما نفذ اأبطالنا عملية وا�س��عة 
على مواقع املنافقن يف التبة ال�سوداء والقرنن باخلليفن يف مديرية 

خب_وال�س��عف اإ�س��افة اإلى عملية هجومية ليلية على مواقع منافقي 
الع��دوان يف امل�س��لوب وخ�س��ائر يف عديده��م وعتاده��م.. كما �س��قط 
الع�س��رات من املنافقن ب��ن قتيل وجريح وا�س��ر 10 اآخرين وتزامن 
مع العملية كمن نوعي للمنافقن من قبل وحدة الهند�س��ة الع�سكرية 
كما نفذت وحدة الهند�سة الع�سكرية كمن حمكم يف اخلليفن مبديرية 
خب وال�س��عف و�س��قط الع�س��رات م��ن القتل��ى واجلرح��ى. فيما لقي 
القيادي املنافق �س��ايف بن عي�سه بن زبع الوها�سي والقيادي املنافق 

اليا�س املغربي م�سرعهم بنران اجلي�س واللجان يف جبهة �سرين
كم��ا متك��ن اأبطالنا م��ن تدمر اآليتن ع�س��كريتن واغتن��ام العديد من 

املتنوع��ة  ال�س��لحة 
خ��الل العملي��ة واإعط��اب 

ملنافق��ي  تابع��ة  اخ��رى  اآلي��ة 
العدوان يف جبه��ة العقبة مبديرية 

خب_وال�س��عف كم��ا مت تدم��ر اآلي��ة 
ع�سكرية رابعة تابعة للمنافقن بعبوة نا�سفة 

يف �سرين. كما متكنت وحدة القنا�سة � بف�سل اهلل 
وت�س��ديدة � من قن�س 9 منافق��ن يف مناطق متفرقة من 

جبهة اجلوف.

عمليتان هجوميتان
 بذي ناعم وقيفة و�لت�سدي لزحفان بالظهرة 

وم�سرع �لقيادي �لد�ع�سي عبدربه �مل�سلويل
نف��ذ رجال اهلل وجن��وده عمليتن هجوميت��ن على مواقع املنافق��ن العملية 

الأول��ى يف منطق��ة كتف البع��ر مبديري��ة ذي ناعم بينم��ا كانت العملي��ة الثانية 
باجتاه حيد مل�س��ان واجل�س��يمة يف جبهة قيفة وخ�س��ائر ب�س��رية يف �س��فوف منافقي 

الع��دوان واأدوات��ه.. كما تكبد املرتزقة خ�س��ائر فادح��ة يف العديد والعتاد خالل ت�س��دي 
اأبطالن��ا لزحفن فا�س��لن يف الظه��رة وجبل الق��رن بقيفة وكذل��ك وحماولة ت�س��لل باجتاه قرية 

ال�س��ياعمة يف الظهرة.. فيما لقي القيادي الداع�س��ي حممد عبدربه امل�س��ديل قائد جمموعة لر�سد 
ورفع الحداثيات وزرع العبوات النا�سفة يف قيفة م�سرعه بنران اجلي�س واللجان ال�سعبية يف جبهة 

العقلة بال�سومعة.
كما متكن �س��الح املدفعية من ا�س��تهداف جتم��ع لآليات منافقي العدوان يف التبة احلم��راء بقذائف هاون حمققة 

اإ�سابات دقيقة. وبف�سل اهلل وت�سديدة قن�ست وحدة القنا�سة منافق يف ذي ناعم.

اإغارة على مواقع منافقي  ال�سعبية عملية  اأبطال اجلي�س واللجان  �سن 
ع�سيالن  مبديرية  الطوال  مربع  يف  عقيل  بن  حيد  �سرق  العدوان 
ويكبدونهم خ�سائر فادحة. كما اأتبعها اأبطالنا بعملية هجومية على التبة 
الرملية مبديرية ع�سيالن تخلف قتلى وجرحى يف �سفوف املنافقن. كما 
لقي املنافق املنافق بدر عبداملنعم عبدربه �سنع م�سرعه بنران اجلي�س 
�سبحانه  اهلل  من  وبت�سديد  ذلك  جانب  اإلى  ع�سيالن..  جبهة  يف  واللجان 
وتعالى متكنت وحدة القنا�سة من قن�س 8 منافقن يف مناطق متفرقة 

مبديرية ع�سيالن.

جبهة شبوة : 

جبه��ة  يف  ال�س��عبية  واللج��ان  اجلي���س  اأبط��ال  متك��ن 
جن��ران خ��الل الأ�س��بوع املا�س��ي م��ن الت�س��دي لأكر 
م��ن 10 زحوفات على موقع ال�س��رفة ال��ذي اأنهك جنود 
اآل �س��عود و�س��رد به��م م��ن اأمامه��م وخلفهم ون��كل بهم 
يف ع�س��رات الزحوف��ات الفا�س��لة الت��ي �س��نوها منذ بدء 
ا�س��تعادة  م��ن  امل�س��تميته  وحماولته��م  ت�س��عيدهم 
املوقع ال�س��رتاتيجي .. وعل��ى الرغم اأن تلك 
الزحوفات يت��م تغطيتها بع�س��رات 
م��ن  متوا�س��ل  وق�س��ف  الغ��ارات 
اأنه��ا  اإل  البات�س��ي  قب��ل طائ��رات 
�س��مود  وبف�س��ل  اهلل  بف�س��ل 

اأبطالن��ا تف�س��ل وتنك�س��ر.. فيم��ا يتلق��ى العدو خ�س��ائر 
قا�س��ية يف العديد والعت��اد.. كما �س��نت مدفعية اجلي�س 
واللجان ال�س��عبية ق�س��فاً مكثفاً طال جتمع��ات ومواقع 
اجلي�س ال�سعودي ومرتزقة يف موقع ال�سبكة قبالة منفذ 
اخل�س��راء وموقع ال�س��بعة وال�س��رفة وح�سن احلماد 
وتب��ه القطري��ن وموقع الهجل��ة وموقع عبا�س��ة وموقع 
الطلعة.. كما �س��نت القوة ال�ساروخية ق�سفاً �ساروخياً 
ط��ال جتمعات اجلي�س ال�س��عودي ومرتزق��ة قبالة منفذ 
اخل�س��راء ويف ع��دد من املواقع يف ال�س��رفة وال�س��دي�س 
ومواقع الفواز ورجال و�س��ن العجوز واملفتاح وال�سبكة 
الق�س��ف  م��ع  بالتزام��ن  كاتيو�س��ا  ب�س��لية �س��واريخ 
املدفع��ي.. اإلى جانب ذلك متكن اأبط��ال اجلي�س واللجان 

ال�س��عبية من مباغته مرتزقة 
اجلي�س ال�سعودي يف 

مع�س��كر القفال بهجوم نوعي ومتكنوا خالله من اعطاب 
اآلية وقتل 5 من املرتزقة كما نفذ اأبطالنا عملية اإغارة 

على تبة ال�س��بكة قبالة منفذ اخل�سراء و�سقوط 
قتلى وجرحى يف �سفوف اجلي�س ال�سعودي 

واملنافق��ن و متكن��وا م��ن تدم��ر اآلية 
رج��ال..  مرتفع��ات  يف  اأخ��رى 

وكان��ت وح��دة القنا�س��ة قد 
متكن��ت من قن���س 2 من 

املنافقن قبالة منفذ 
اخل�سراء



ت�س��اعدت العملي��ات البطولي��ة لأبط��ال جبهة 
حلج وكان ا�س��بوعاً جهنمياً على املرتزقة 
يف هذه اجلبهة توزعت عمليات اأبطالنا 
ما بن تنفيذ العمليات الهجومية 
املباغته وما بن الت�س��دي 
املرتزقة  لزحوف��ات 

فعل��ى 

�س��عيد التنكي��ل بالعدو نف��ذ اأبطال 
اجلي���س واللجان ال�س��عبية هج��وم مباغت على 
التب��ة البي�س��اء جنوبي كهب��وب وتكبيد منافقي 
العدوان خ�سائر يف الأرواح ، العملية الع�سكرية 
�س��يارات  و�س��وهدت  مدفع��ي  مت�س��يط  �س��بقها 

الإ�سعاف تنت�سل قتلى وجرحى.
كم��ا اأطلق��ت الق��وة ال�س��اروخية �س��اروخ م��ن 
ن��وع غ��راد على جتم��ع ملنافق��ي العدوان �س��رق 
كهبوب فيما دك �سالح املدفعية جتمعات منافقي 
الع��دوان جن��وب و�س��رق كهبوب. وبف�س��ل اهلل 
وتاأيي��ده  ت�س��دى اأبطالن��ا لأك��ر م��ن 7 
زحوف��ات فا�س��لة للمنافق��ن تركزت 
والركي��زة  القحو���س  عل��ى 
باجلوزع��ة يف مديرية 
الباح��ة  ط��ور 
ع�سرات  و�سقوط 
واجلرحى  القتلى 
كم��ا  �س��فوفهم  يف 

مت اإحب��اط زح��ف للمنافق��ن باجت��اه القحو�ص 
والركي��زة يف مديري��ة ط��ور الباح��ة و م�س��رع 
واإ�سابة الع�سرات يف �سفوفهم فيما لقي القيادي 
املرت��زق مطلق عبد مه�س��ج املعماي ال�س��بيحي  
م�س��رعه بر�س��ا�س اجلي���س واللجان ال�س��عبيه 
بجبه��ة ال�س��بيحه وكذل��ك لقي القي��ادي املنافق 
للقي��ادي  ال�سخ�س��ي  املراف��ق  العولق��ي  غ��ازي 
م�س��رعه  ال�س��بيحي  �س��كري  حم��دي  املناف��ق 
بنران اجلي�س واللجان يف طور الباحة كما لقي 
اأكر من 20 منافق م�س��رعهم يف عملية ت�س��دي 

الزحف��ن باجتاه القبيطة و جب��ل القحو�س 
وت�س��تمر  الباح��ة..  بط��ور  وال�س��عب 

وي�س��تمر  املرتزق��ة  زحوف��ات 
جزرهم عل��ى اأيدي بوا�س��ل 

جبهة حلج و�س��وًل باإذن 
لتطه��ر اليمن من رج�س 
الغ��زاة واخلونة وفلول 

النفاق والرتزاق.

  كمائ�ن حمكمة 
وعمليات هجومية ودك حت�سينات وجتمعات 

�لعدو ومرتزقته بق�سف مدفعي و�ساروخي مركز

خال 7 أياں .. 24 عملية هجومية وقنص 141 جنديًا سعوديًا ومرتزقًا وتدمير 16 آلية والتصدي ل�25 زحفًا والتنكيل بأكثر من 171 مرتزقًا

231261617124
ج��������������ن��������������دي��������������ًا 
س�����������ع�����������ودي�����������ًا 
وم����������رت����������زق����������ًا 
ق���ن���ص���ه���م مت 

آلية مت 
تدميرها

ع������������م������������ل������������ي������������ة 
ه���������ج���������وم���������ي���������ة

م���������ن���������اف���������ق���������ًا ل�����ق�����و 
م���ص���رع���ه���م مم��ن 
ع������رف أس���م���ائ���ه���م
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جبهة البيضاء : 

اجلي���س  جماه��دو  نف��ذ 
ال�س��عبية  واللج��ان 
نوعي��اً  كمين��اً 
مواقع  على 

املرتزق��ة قبال��ة منفذ علب وم�س��رع عدد منهم واأ�س��ر 3  
اآخري��ن و تدم��ر اآلية �س��عودية قبالة رقاب��ة الهنجركما 
نفذت وحدة القنا�سة يف اجلي�س واللجان ال�سعبية عددا 
م��ن عمليات القن���س كان اأهمها قن���س 3منافقن يف منفذ 
عل��ب  و خم�س��ة اآخرين يف جبل �س��بحطل وتب��ة اخلزان 

قبال��ة منف��ذ عل��ب كم��ا مت قن�س 
3منافقن قبالة منفذ علب اأي�سا.
م��ن  الع�س��رات  �س��قط  كم��ا 

وجرح��ى  قتل��ى  املرتزق��ة 
هجومية  بعملية 

للجي���س 
على  واللجان 

تبة اخلزان
اأما مدفعية اجلي�س واللجان 
جتمع��ات  ا�س��تهدفت  فق��د 

مرتزق��ة اجلي�س ال�س��عودي غرب قرية جم��ازة و رقابة 
الهنجر و قلل ال�س��يباين ورقابة ال��زج وجتمعات للجنود 
ال�س��عودين يف مدين��ة الربوعة و موقع م�س��تحدث خلف 

موقع امل�سيال بقذائف املدفعية0
اإل��ى جانب ذلك ت�س��دى اأبطالن��ا ملحاولة ت�س��لل ملرتزقة 

ال�س��عودي  اجلي���س 
قبال��ة منف��ذ عل��ب، 
اثره��ا  عل��ى  �س��قط 

يف  وجرح��ى  قتل��ى 
�سفوفهم

الق��وة  اأطلق��ت  كم��ا 
�سلية  ال�س��اروخية 

�سواريخ 
�س��ا  تيو كا
على جتم��ع مرتزق��ة اجلي�س 
رقاب��ة  يف  ال�س��عودي 
الهنج��ر وقبال��ة 

منفذ علب

جبهة عسري

كمني نوعي  جبهة جزيان

كما نفذ اأبطال اجلي���س واللجان عملية هجومية على 
مواقع اجلي�ص ال�س��عودي واملنافقن يف القرن و�سقوط 

ع��دد من القتل��ى واجلرحى يف �س��فوفهم تزامن م��ع العملية 
حتليق مكثف لطران البات�س��ي �س��بق العملية عل��ى موقع القرن 

ق�س��ف مدفعي مرك��ز على د�س��م وحت�س��ينات اجلنود ال�س��عودين 
بداخله

مأرب :
نف��ذ اأبطال جبهة م��اأرب هجوماً مباغت��اً على تبة املطار مبديرية �س��رواح 

يخلف قتلى وجرحى يف �س��فوف املنافقن.. كما مت ا�ستهداف جتمعات املنافقن 
جنوب تبة املطار يف مديرية �سرواح بقذائف املدفعية.

فيما متكنت وحدة القنا�س��ة من قن�س 22 منافق يف خمتلف مناطق مديرية 
�سرواح.

الضالع :
ٰ قن���ص مناف��ق يف يعي���ص مبري���ص    ٰ  مدفعية اجلي���ص واللجان 
ت�س��تهدف جتمع��ات املنافق��ن يف ق��اع احليايف �س��مال مري���س التابعة 
ملديري��ة قعطب��ة      ٰ  ق�س��ف �س��اروخي ي�س��تهدف جتمع��ات املنافقن 

مبع�سكر حلم يف نقيل اخل�سبة

تنفيذ 5 عمليات هجومية
وقن�ص 38 منافقًا

وتدمر 5 �آليات 
وم�سرع 45 منافقًا

و�ل�سيطرة على مو�قع هامة
لزال اأبط��ال جبه��ة تع��ز يوجهون �س��فعاتهم القاتل��ة يف نحور مرتزق��ة وعبيد 
الدراه��م والري��الت ورغم اأن الع��دو يرمي بكل ثقلة يف جبهة تعز اإل اأن �س��مود 
اأبطالن��ا وب�س��التهم كان��ت لهم باملر�س��اد واأ�س��تطاعوا بف�س��ل اهلل ومن��ه وكرمه 
ون�سره من تلقن العدو ومرتزقته كل األوان العذاب قتاًل واتنكياًل وا�سرًا وقن�ساً 
وحيثما وجد تتلقاه اأيدي اأبطال اجلي�س واللجان التي ل ترحم جنود ال�س��يطان 
واأعوان الطغيان فخالل الأ�س��بوع املا�سي �س��ن اأبطالنا عمليات هجومية نوعية 
على مواقع املرتزقة حيث نفذوا عملية اغارة على مواقع املنافقن �سرق الهاملي 
مب��وزع واحراق اآلية ع�س��كرية و�س��قوط قتل��ى وجرحى يف �س��فوفهم كما نفذوا 
عملي��ة اإغارة على مواق��ع بقرية مولية ومواقع جماورة يف جبل حب�س��ي وقتلى 
وجرحى يف �س��فوف منافقي العدوان تلى ذل��ك عملية هجومية على جبل النبيع 
بحم��ر مقبنة والتباب املجاورة ل��ه وتدمر اآلية ع�س��كرية وقتل وجرح العديد 
م��ن املرتزقة.. كما نف��ذ اأبطالنا عملية اقتحام نوعية  عل��ى مواقع قوى الغزو يف 
ال�س��اذلية بيختل يف جبهة املخا و م�س��رع وم�سرع وا�س��ابة اكر من 35 منافق 
بينهم القيادي املنافق / ن�س��ر اللحجي و6 من مرتزقة اجلي�س ال�س��وداين واأ�سر 
3 اخرين واحراق اليتن واغتنام اخرى خالل العملية النوعية يف ال�ساذيل خالل 

العملية الهجومية على ال�ساذيل ب موزع.
كم��ا متك��ن اأبطالنا م��ن اإعط��اب اآلية تابع��ة ملنافقي الع��دوان يف جبه��ة الهاملي 
مبديري��ة م��وزع ، طولي��ة متكن اأبطالن��ا من ال�س��يطرة على موقع بي��ت املدد يف 
الهامل��ي مبديري��ة م��وزع وم�س��رع واإ�س��ابة اأعداد كب��رة م��ن املنافقن خالل 
�س��يطرة املجاهدين على موقع بيت املدد يف حم��ور الهاملي كما متكن اأبطالنا من 

ال�سيطرة على مواقع هامة يف جبهة املفالي�س بعملية نوعية. 
وكان اأبطالن��ا قد ت�س��دو لزحوفات املنافقن باجته املفالي�س بحيفان وك�س��روها 

بف�سل اهلل وهرب املرتزقة يجرون اذيال الهزمية واخلزب والعار.
كما �س��ن �سالح مدفعية اأبطال جبهة تعز ق�س��فاً مكثفاً ا�ستهدف جتمعات وخيام 
للمنافقن �س��مال مع�سكر خالد و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم ودك جتمعات 
للمنافق��ن يف املفالي���س بحيف��ان وجتمع��ات للمنافقن يف مع�س��كر الم��ام بذباب 
وجتمع��ات للمنافق��ن يف ال�س��باب جتمع��ات للمنافقن يف جبهة حم��ر مبديرية 
مقبن��ة وجتمعات املنافقن واآلياتهم �س��رق جبل الن��ار مبديرية موزع باملدفعية 
وحتقيق اإ�س��ابات مبا�س��رة وجتمعات كب��رة لآليات واف��راد املنافقن يف جبل 
ري�سان يف مديرية موزع حمققة ا�سابات مبا�سرة و�سوهد فرار جماعي لفرادهم. 
كما ذكرت م�س��ادر ع�س��كرية واإعالمية عن �سقوط الع�س��رات من املرتزقة اأثناء 

الت�سدي ملحاولة زحف �سرق يختل يف مديرية املخا.
وبت�س��ديد من اهلل متكنت وحدة القنا�س��ة من قن�س 38 منافق يف مناطق متفرقة 

من جبهة تعز وكذلك اعطاب معدل بعملية قن�س.

مبنفذ علب وم�سرع 
�لع�سر�ت و�أ�سر

وتدمر �آلية 
وقن�������ص فقًا311

منا
جبهة تعز : 

جبهة لحج

عملية هجومية نوعية بكهبوب
عمليتان هجوميتان وم�سرع ع�سر�ت �ملنافقني بت�سدي �أبطالنا لأكرث من 7 زحوفات فا�سلة 

 بذي ناعم وقيفة و�لت�سدي لزحفان بالظهرة 
وم�سرع �لقيادي �لد�ع�سي عبدربه �مل�سلويل

نف��ذ رجال اهلل وجن��وده عمليتن هجوميت��ن على مواقع املنافق��ن العملية 
الأول��ى يف منطق��ة كتف البع��ر مبديري��ة ذي ناعم بينم��ا كانت العملي��ة الثانية 

باجتاه حيد مل�س��ان واجل�س��يمة يف جبهة قيفة وخ�س��ائر ب�س��رية يف �س��فوف منافقي 
الع��دوان واأدوات��ه.. كما تكبد املرتزقة خ�س��ائر فادح��ة يف العديد والعتاد خالل ت�س��دي 

اأبطالن��ا لزحفن فا�س��لن يف الظه��رة وجبل الق��رن بقيفة وكذل��ك وحماولة ت�س��لل باجتاه قرية 
ال�س��ياعمة يف الظهرة.. فيما لقي القيادي الداع�س��ي حممد عبدربه امل�س��ديل قائد جمموعة لر�سد 

ورفع الحداثيات وزرع العبوات النا�سفة يف قيفة م�سرعه بنران اجلي�س واللجان ال�سعبية يف جبهة 
العقلة بال�سومعة.

كما متكن �س��الح املدفعية من ا�س��تهداف جتم��ع لآليات منافقي العدوان يف التبة احلم��راء بقذائف هاون حمققة 
اإ�سابات دقيقة. وبف�سل اهلل وت�سديدة قن�ست وحدة القنا�سة منافق يف ذي ناعم.
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ال�س��روط  اأول  ب��اأن  الق��ول  وج��ب 
للنجاح يف قن�س الدبابة وا�س��طيادها، 
م�س��بقا،  �س��عفها  نق��اط  معرف��ة  ه��و 
وتلك ال�س��روط تتمثل يف �س��عوبة عمل 
الدبابة يف الليل، هذا لأن الظالم ي�س��كل 
عائقا اأمام الدباب��ة ويرجع ذلك اإلى اأن 
الظلمة هي التي حترم الدبابة من ميزة 
التعامل مع الأه��داف من بعيد وتدمر 
ه��ذه الأه��داف قب��ل اأن تدخ��ل الدبابة 

داخل املدى املوؤثر لالأ�سلحة .
وت�ساعد الأ�س��لحة �سائدي الدبابات 
عل��ى الق��رتاب م��ن الدباب��ة والرم��ي 
عليها بفاعلية بعد وقوعها داخل املدى 
املوؤثر لتلك الأ�س��لحة، ولقد انخف�س��ت 

تل��ك ال�س��لبية اإلى ح��د م��ا يف الدبابات 
اأجه��زة  ت�س��تخدم  والت��ي  احلديث��ة 
الروؤي��ة الليلي��ة التي حت��ول الليل اإلى 
نه��ار، اإل اأن حمدودية م�س��افة الروؤية 
به��ذه الأجهزة اأدت اإلى عدم اإلغاء هذه 

ال�سلبية نهائيا.
وعل��ى الرغ��م من ق��وة تدريع الرج 
جوانبه��ا  اأن  اإل  الدباب��ة،  ومقدم��ة 
وميك��ن  التدري��ع،  قليل��ة  وموؤخرته��ا 
بالأ�س��لحة  ب�س��هولة  خرقه��ا  بالت��ايل 
امل�س��ادة للدبابات واإرهاق الطاقم لأن 
العمل مدة طويلة يف حيز �س��يق داخل 
الدباب��ة وارتف��اع احل��رارة داخل هذا 
احليز والهتزازات الناجمة عن امل�سر 

يف مناط��ق وع��رة ترهق اأف��راد الطاقم 
وتفقدهم جزءا من القدرة على الرتكيز 
الفكري اأو ا�ستخدام احلوا�س، كما اأنها 
تقل��ل م��ن درج��ة تنبههم واحرتا�س��هم 

وت�سهل عمل قان�س الدبابات.
قن���س  فيه��ا  ي�س��هل  ح��الت  ويف 

الدبابات:
يف  الأ�سا�س��ية  الأ�س��لحة  وتك��ون 
الكم��ن بينم��ا تق��وم جمموع��ة القن�س 
بالنق�س��ا�س على الدباب��ات بالقواذف 
ث��م تك��ون مهم��ة الأ�س��لحة الر�سا�س��ة 
والبن��ادق التعامل مع امل�س��اة املرافقة 
وقت��ل طواق��م الدباب��ات عندما حتاول 

اخلروج منها

ثقافة عسكرية

اص��������ط��������ي��������اد ال���������دب���������اب���������ة م����������ن خ�������������ال ن��������ق��������اط ض����ع����ف����ه����ا

�س��اع ا�س��تخدام الهاونات يف معظ��م احلروب 
الت��ي �س��هدها الع��امل وخا�س��ة بع��د احلرب��ن 
العامليت��ن حي��ث ق��درت اخل�س��ائر الناجتة عن 
ن��ران الهاون��ات يف تل��ك احل��روب مب��ا يوازي 
58%اإل��ى75% م��ن جمل��ة اخل�س��ائر يف وحدات 
امل�ساة التي يتكبدها الطرف الآخر وهذه الن�سبة 
الرئي�س��ية  الأ�س��لحة  يت�س��در  اله��اون  جعل��ت 

امل�ساندة للم�ساة يف العمليات القتالية.
ع��رف الهاون ب�س��كله املميز وال��ذي مل يتغر 
كث��رًا منذ بدايات ت�س��نيعه على يد الإجنليزي 
�س��توك�س يف الع��ام 1917م ث��م ط��ور بالتعاون 
م��ع الفرن�س��ي اإدغ��ار بران��دت وكنتيج��ة لتل��ك 
التعديالت اأ�س��بح الهاون �س��توك�س براندت هو 
الن�سخة الأ�سل جلميع الهاونات احلديثة والتي 

طورت فيما بعد لتح�سن فعاليته واأدائه.
ت�س��تخدم الهاونات بكثاف��ة يف خمتلف جيو�س 
العامل خا�س��ة واأن وحدات امل�ساة حتبذها لأنه 
ل يحملها اأعباء الوزن الثقيل والتعقيدات الفنية 
املوج��ودة يف مداف��ع املي��دان التقليدي��ة خ��الل 
امل�س��ر واأثناء تنفيذ واجباته��ا القتالية ولنف�س 
ال�س��بب تف�سله اأي�س��اً وحدات القوات اخلا�سة 
يف تنفي��ذ عملياتها خا�س��ة تلك الت��ي تكون خلف 
ال�س��رعة  تنفيذه��ا  ويتطل��ب  الع��دو  خط��وط 

واملرونة واملفاجاأة. 
واله��اون مدف��ع ب�س��يط يف فكرته الأ�سا�س��ية 
فهو يتكون م��ن اأنبوب معدين من الفولذ يوجد 
يف قاعدته اإبرة اأو م�س��مار اإطالق ويعتمد على 
التلقي��م من الأمام وذلك باإلق��اء قنبلة الهاون " 
القن��رة" م��ن فوهة املدف��ع لتنزل بفع��ل ثقلها 
وعوامل اجلاذبية ويرتطم ال�سمام املوجود يف 

وحدة الذيل للقنبلة مب�سمار الإطالق اأو الإبرة 
والتي بدورها ت�سعل ح�سوة الإ�سعال املبدئية 
املوجودة يف وحدة الذيل والتي بدورها ت�سعل 
ح�س��وة الدف��ع منتج��ة �س��غط غ��ازات توؤمن 
الق��وة الالزمة خل��روج القذيفة من ال�س��بطانة 
بع��د اأن توؤمن لها احللقات املوجودة يف اأنبوب 
ال�سبطانة ال�سرعة البتدائية الكافية لالنطالق 
نحو هدفها يف م�س��ار قو�سي تنفرد به الهاونات 

يف رماياتها.

االستخدام التعبوي :
تنق�س��م الهاونات ح�سب ا�ستخدامها التعبوي 
اإلى ثقيلة وخفيفة ومتو�س��طة فالق��وات الثقيلة 
ت�س��تخدم اله��اون املحم��ول على عرب��ات ليلبي 
التطور احلا�س��ل يف احل��رب احلديثة وي�س��مح 
باحلركة ال�س��ريعة واملناورة لوح��دات الهاون 
بينم��ا  الق��وات  باق��ي  حت��رك  �س��رعة  وبنف���س 
ت�س��تخدم الق��وات اخلفيف��ة والق��وات املحمولة 
ج��وًا الهاونات ذات العج��الت اأو املحمولة باليد 
ويك��ون ا�س��تخدام الهاون��ات اخلفيف��ة للق��وات 
املحمولة جوًا ويف جمموعة العمليات اخلا�س��ة 
وجمموعات امل�س��اة لالنتفاع م��ن التاأثر الناري 

والكفاءة واملرونة.
وغ��ر  املبا�س��ر  للرم��ي  الهاون��ات  ت�س��تخدم 
املبا�س��ر عل��ى جتمع��ات الع��دو لتغطي��ة تق��دم 
القوات املهاجمة وا�س��تهداف من�س��اآته لإ�س��كات 
م�س��ادر نرانه ويعتمد ذلك على مهارة الرماية 
يف حتدي��د مواق��ع الأ�س��لحة املعادي��ة ويتوف��ر 
ملداف��ع الهاون ع��دة اأنواع من الذخرة ح�س��ب 
ال�س��تخدام فهن��اك القناب��ل �س��ديدة النفج��ار 

ويرم��ز لها بالرم��ز  )HE( والقناب��ل الدخانية 
 SMK(. فو�س��فور اأبي�س« ويرم��ز لها بالرمز«

)WP

مميزات الهاونات :
تتمي��ز رماي��ات اله��اون بالدق��ة وه��و فع��ال 
جدًا يف �س��رب الأهداف امليتة وهي التي تكون 
عادة خلف ال�س��واتر كما تتميز الهاونات بخفة 
وزنه��ا وخا�س��ة تل��ك النم��اذج ذات الأع��رة 
املتو�س��طة ن�س��بياً وتتمي��ز كذل��ك بقدرتها على 
تنفي��ذ ال�س��رب الغ��ر مبا�س��ر م��ن م�س��افات 
قريب��ة مقارن��ة باملدفعية التقليدي��ة وقد برزت 
احلاج��ة الى تطوير الهاون��ات لتواكب التطور 
فى قدرات املناورة لدى امل�س��اة وقد اأ�س��تدعى 

ذلك حتميل الهاونات على عربات متحركة على 
غ��رار الدباب��ات مبا يحق��ق لها الق��درة العالية 
عل��ى املن��اورة وامل�س��اركة بفعالي��ة يف ميادين 

احلروب .

التطور احلاصل فى الهاونات :
تعتر الهاونات عيار 120 مم من اأف�سل اأنواع 
الهاون��ات نظرا ملداها البعي��د وفعاليتها العالية 
وق��د اهتمت دول عدي��دة بتطوير ه��ذه النوعية 
م��ن الهاون��ات من خ��الل زيادة طول ال�س��بطانة 
لزيادة املدى وا�ستخدام كتلة الرتبا�س واأجهزة 
الرجوع والإعادة بحيث اأ�س��بح له��ذه النوعية 
م��ن الهاون��ات خا�س��ية التعمر اخللف��ي كما مت 
عمل نظام تلقيم ن�س��ف اآيل ل�س��هولة ال�س��تخدام 
و�س��رعة الرمي وجرى حتميله عل��ى العديد من 
العرب��ات املدرع��ة املجن��زة واملدولب��ة لتحقيق 
ال�سرعة واملناورة اإلى جانب الدقة يف الت�سويب 
كما مت تزويد الهاونات احلديثة مبنظومة اإدارة 
ن��ران متط��ورة وحتك��م اآل��ى يف التلقي��م للرج 

بحيث اأ�سبحت هزة الهاونات ذاتية احلركة.

ميزات الهاون التعبوية:
1.يرم��ي اله��اون بنظام الرماية القو�س��ية من 
زاوي��ة 45 درج��ة اإلى زاوي��ة 90 درجة )زاوية 
عمودي��ة( وهذه اخلا�س��ية تنفرد به��ا الهاونات 
حي��ث ميكن��ه الرماية على جمي��ع الأهداف التي 

تقع �سمن مداه.
2.يت��م تلقي��م املدف��ع م��ن فوه��ة ال�س��بطانة 

وهذا بالن�س��بة للهاونات ال�س��غرة واملتو�سطة 
اأم��ا الهاون��ات الكب��رة ذات الأع��رة 120مل��م 
160مل��م و240 ملم وبع�س الهاون��ات تلقم من 

الأ�سفل وذلك لثقل وزن القذيفة .
3.يرمي الهاون عدة اأنواع من القذائف واأهمها 
القذائف املتفجرة واملت�س��ظية وامل�سيئة وميكن 
التحكم يف توقيت انفجار قذائف الهاون بوا�سطة 
التحكم يف �س��ماماتها حيث ميك��ن اأن تنفجر قبل 
و�س��ولها للهدف وت�س��مى القذائف الن�سطارية 
وميكن اأن تنفجر بعد ا�س��طدامها بالهدف بعدة 
ثواين وهذه ت�ستخدم �سد املباين واملن�ساآت وذلك 

ل�سمان اخرتاقها لالأ�سطح واحلواجز.
4.�س��هل ال�ستخدام ول يحتاج مل�ستوى تعليم 

عايل وهو �سهل احلمل والفك والرتكيب
5.له ق��وة تاأث��ر عالية حيث تنت�س��ر �س��ظايا 

قذائفه يف دائرة قطرها 50 م.

أنواع الهاونات :
1.ه��اون الق��وات اخلا�س��ة وعي��اره م��ا بن 
50 مل��م اإلى 60 ملم قاب��ل للنقل واحلمل دفعة 
واحدة دون تفكيكه . وهو عبارة عن �س��بطانة 
وقاع��دة ملتحمت��ان وخفيف��ة ال��وزن ت��رتاوح 
الأوزان ب��ن 3.5 – 20 كجم وي�س��ل مداه اإلى 

1800م.
اأعرته��ا  وت��رتاوح  املتو�س��طة  2.الهاون��ات 
ب��ن 81 – 82 مل��م وجن��د اأن دول حل��ف الناتو 
ت�س��تخدم هاون عيار 81 ملم بينما دول وار�س��و 
�س��ابقاً وال��دول ذات طاب��ع الت�س��ليح ال�س��رقي 
ت�س��تخدم عيار 82 ملم وب�سفة عامة فيه ت�سابه 
يف اأوزانها حيث تكون يف املتو�س��ط 40 كغم واأما 

مداها فمح�سور بن 3000 – 6000م
3.الهاون��ات الثقيل��ة وت��رتاوح عياراتها بن 
107 – 120 مل��م ه��ذا يف ال��دول الغربي��ة اأما يف 
الدول ال�سرقية فت�سل عياراتها حتى 240 ملم .

وت�س��عى ال�س��ركات العاملي��ة املتخ�س�س��ة يف 
ال�سناعات الدفاعية والت�سليح اإلى �سنع ذخائر 
الق��ادة  تلبي��ة لحتياج��ات  للهاون��ات  جدي��دة 
امليداني��ن وظ��روف املعرك��ة وه��ي التي حتدد 

اأنواع الذخائر الواجب ا�ستخدامها.
ت�س��نع الهاون��ات يف الكث��ر م��ن دول الع��امل 
ومن بينها ال�س��ن وال�س��ويد وبريطانيا وفرن�سا 
ورو�س��يا واأمري��كا ولت��زال تخ�س��ع للكثر من 
اأعم��ال التطوير والتحديث ويعتقد باأننا �س��رنى 

اجلديد يف عامل اأ�سلحة الهاون قريباً.

امل�����ي�����ت�����ة األه�����������������������داف  س�������������اح   ... ال����������ه����������اون����������ات 
ثقافة عسكرية
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ذم������ار.. تربوي������و مدين������ة ذم������ار يزورون 
جرحى اجليش واللجان الشعبية

نظ��م القط��اع الرتب��وي مبديري��ة مدينة ذم��ار اخلمي���س املا�س��ي زيارة 
ميدانية جلرحى العدوان من اجلي�س واللجان ال�س��عبية يف هيئة م�ست�س��فى 
ذمار العام.. واأو�س��ح نائب مدير مكتب الرتبية مبدينة ذمار خالد القحطي، 
اأن زيارة منت�س��بي القطاع الرتبوي جلرحى اجلي�س واللجان ال�سعبية تاأتي 

عرفانا بجهودهم وت�سحياتهم يف الدفاع عن الوطن .
واأ�س��ار اإلى اأن الزيارة تاأتي يف اإطار فعاليات الإحتفاء بالذكرى ال�سنوية 

للمولد النبوي ال�سريف على �ساحبه اأف�سل ال�سالة واأزكى الت�سليم.
وثمن القحطي املواقف البطولية التي ي�سطرها اجلي�س واللجان ال�سعبية 
يف خمتلف اجلبهات وت�س��ديهم للغزاة واملحتلن واإف�س��ال خمططاتهم التي 

ت�ستهدف اليمن اأر�سا واإن�سانا.

محافظة إب.. فعاليات ثقافية وخطابية في عدد 
من مديريات محافظة إب بذكرى املولد النبوي
نظ��م اأبن��اء مديري��ات ال�س��دة وي��رمي وف��رع العدي��ن ومديرية ري��ف اإب 
مبحافظة اإب يوم اخلمي�س فعاليات خطابية وثقافية مبنا�س��بة قدوم ذكرى 
املولد النبوي ال�س��ريف.. كما خرج اأبن��اء عزلة املقاطن مبديرية ريف اإب يف 
وقفة �س��عبية ا�س��تنكارا وتنديدا بجرائم العدوان الأمريكي ال�سعودي بحق 
اليمن واأهله.. امل�س��اركون نددوا بال�س��مت الدويل جراء العدوان واحل�سار 
و�س��مت الأم��م املتح��دة واملنظمات الدولي��ة كونها راعية حلقوق الإن�س��ان 
كم��ا تدعي، موؤكدين على الوقوف والثب��ات اأمام العدوان وهمجيته الرعناء 
با�س��تهداف املدني��ن ب�س��كل �س��به يوم��ي.. احلا�س��رون اأكدوا اأن وح�س��ية 
العدوان لن تثنيهم عن ال�س��تمرار يف القتال واجلهاد، م�س��ددين على اأهمية 

رفد اجلبهات باملال وال�سالح والرجال ذودا عن املقد�سات والوطن.

ف��ع��ال��ي��ة خ��ط��اب��ي��ة مب��ن��اس��ب��ة ح���ل���ول ذك����رى 
املولد النبوي في البيضاء

نظمت معلمات وطالبات مدر�س��ة خولة مبنطقة امل�س��لى مبديرية العر�س 
مبحافظة البي�ساء الثالثاء فعالية خطابية وم�سرحية مبنا�سبة حلول ذكرى 
املول��د النبوي ال�س��ريف.. الفعالية تخللها العديد من الكلمات وامل�س��اركات 
الت��ي حتدثت عن عظمة النبي الأكرم حممد �س��لوات علي��ه وعلى اآله، وعن 
اأهمي��ة الحتف��اء مبول��ده ال�س��ريف وما لذل��ك من اأث��ر بالغ ل��دى الأجيال يف 
الإقت��داء ب�س��رته والتمث��ل بخلق��ه والتحلي ب�س��ره وثباته، ل�س��يما واأن 
ال�س��عب اليمن��ي يواج��ه اأنا���س متحدرين م��ن اأ�س��ول اجلاهلي��ة التي عمل 

الر�سول الأعظم على مواجهتها بكل �سر وثبات.

مديريات  في  واسعة  شعبية  فعالية  احمل��وي��ت: 
احملافظة إحياء لذكرى املولد النبوي الشريف

نظم اأبناء عزلة القبلة مبديرية ملحان التابعة ملحافظة املحويت، الثالثاء 
3 ربي��ع اأول 1439ه���،  فعالية كبرة اأحياًء لذكرى املولد النبوي ال�س��ريف 

بح�سور ر�سمي وتفاعل كبر مع املنا�سبة النبوية العظيمة
ويف الفعالية التي ح�س��رها قيادة ال�س��لطة املحلي��ة مبديرية ملحان وعدد 
من امل�سائخ والوجهاء األقيت العديد من الكلمات باركت لل�سعب اليمني  عامة 
��د بن عبدالل  َمّ ومديرية ملحان خا�سة منا�سبة ذكرى مولد خامت االأنبياء حُمَ
��َل��َواُت الِل َو�َس��اَلُم�ُه َعَلْي�ِه َوَعَل�ى اآِل��ِه الطيبن  بن عبداملطلب بن ها�س��م، �سَ
الطاهرين،. امل�ساركون اأكدوا  اأن الحتفال بهذه املنا�سبة العزيزة والذكرى 
اخلالدة املجيدة اإمنا هو احتفاٌء بنعمة الل �ُس��ْبَحاَنُه َوَتَعاَل�ى وتقديٌر لف�سِل 
الل �ُس��ْبَحاَنُه َوَتَعاَل���ى و�س��كٌر لل على ما َمَنّ به على الب�س��رية جمعاء وعلى 
امل�س��لمن حينما بعث فيهم َر�ُس����ْوالاً من اأنف�س��هم يتلو عليه��م اآياته ويزّكيهم 
ِ َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِل��َك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو  ويعلُمه��م الكتاَب والكم��ة، )ُقْل ِبَف�ْس��ِل الَلّ
ا َيْجَمُع��وَن(، وهكذا يتجُه �س��عبنا اليمني العظيم عل��ى نحٍوّ متميز  َخ��ْ�ٌ مِمَّ
متَيَّز عن �س��ائر ال�س��عوب مب��دى احتفائ��ه واحتفاله وابتهاج��ه وتفاُعله مع 
هذه الذكرى ومع هذه املنا�س��بة العزيزة من واقع حمبته العظيمة لَر�ُس��ْول 
��َلَواُت الِل َعَلْي��ِه َوَعَل�ى اآِل����ِه، من واقع انتمائه االأ�س��يل لقَيم ومبادئ  الل �سَ
االإ�ْس����اَلم العظيمة والعزيزة.. كما اأكد امل�س��اركون اأن هذه املرحلُة املظلمة 
وه��ذا الواق��ع املظلم واملاأ�س��اوي وه��ذه الأحداث اجل�س��ام الت��ي اأمّلت بهذه 
املنطقة وب�س��عوبها اإمنا تدفعنا وتدفع ُكّل امل�س��تن�ين وُكّل الذين يح�سون 
بامل�سوؤولية جتاه هذا الواقع وُكّل االأخيار وكل االأحرار وكل ال�سرفاء الذين 
��ة من هذا املاأزق الكارثي الذي تعي�ُس��ه يف ُكّل  يتطلعون اإَلى اإخراج هذه االأَُمّ

ال�سعوب ويف ُكّل املنطقة.

 د�س��ن مكتب الأوقاف والإر�س��اد مبحافظة 
الثقافي��ة  الوح��دة  م��ع  بالتن�س��يق  �س��نعاء 
الأربع��اء فعالي��ات الحتفال باملول��د النبوي 
ال�سريف على �ساحبها اأف�سل ال�سالة واأزكى 

الت�سليم.
واك��د وكي��ل اول املحافظ��ة حمي��د عا�س��م 
اهمية الحتف��ال بذكرى املولد النبوي �س��يما 
يف ظ��ل الأو�س��اع الت��ي مت��ر به��ا الب��الد م��ن 
ع��دوان �س��افر غر م��رر.. معت��را الحتفال 
بذك��رى مولده هو احياء لقيم العزة والكرامة 

وال�سهامة وال�سنة النبوية ال�سحيحة.
واأ�س��ار اإلى اأن الختفال والحت�ساد يف هذه 
الذكرى الغالية هو م��ن اأجل اأن يعرف العامل 
عظم��ة ال�س��عب اليمني ال��ذي يحتف��ل بخامت 
النبي��اء رغم م��ا يتعر�س له من ح��رب ابادة 
جماعية.. داعيا ال�س��عب العربي للوقوف اإلى 

جانب اإخوانهم يف اليمن.
واأكد على �س��رورة ال�سر والثبات.. لفتا 

الى ان املفاو�س��ات اثبتت ان ال�س��عب اليمني 
يواج��ه امريكا بالدرج��ة الرئي�س��ة وما حكام 
بن��ي �س��عود ال �س��ماعة.. م�س��را ال��ى قدرة 
ال�س��عب عل��ى النت�س��ار على الع��دوان ومن 

معهم ممن باع وطنه.
ويف الفعالي��ة الت��ي ح�س��رها مدي��ر مكت��ب 
الأوقاف والإر�ساد باملحافظة ا�سار نائب مدير 
مكتب الأوقاف باملحافظة حممد العر�ساين الى 

اأن الحداث يف اليمن ك�س��فت الأقنعة الباغية 
والطاغية.. لفتا الى �س��رورة ال�ستفادة من 

ال�سرة النبوية وتعلم ال�سر والثبات..
واأكد اهمية توحيد ال�س��فوف والوقوف يف 

خندق واحد ملواجهة الغزاة واملعتدين.
كم��ا الق��ى العلم��اء ابراهي��م حمي��د الدين 
وريا�س احلراين ومهدي الغطاين حما�س��رات 
اك��دت اهمي��ة الوق��وف م��ع الر�س��ول الأعظم 

للتعرف على �سخ�سيته و�سرته العطرة.
م�س��رين اإل��ى دور العلم��اء واخلطب��اء يف 
توعي��ة الأم��ة باأخ��الق و�سخ�س��ية الر�س��ول 
الوهاب��ي  الفك��ر  بخط��ر  املجتم��ع  وتعري��ف 

املتطرف..
ونوهت الكلم��ات باأهمية القتداء بر�س��ول 
اهلل وتقيي��م واق��ع الأم��ة والع��ودة اإل��ى نهج 
اهمي��ة  موؤك��دة   .. واخالق��ه  وفك��ره  النب��ي 
الأم��ة  لتعري��ف  وال�س��ادق  اجل��اد  التح��رك 

بر�سول اهلل وقيمه ومبادئه.

صنعاء.. تدشني فعاليات االحتفال باملولد النبوي الشريف مبحافظة صنعاء

اأقيم��ت بجامعة حجة اخلمي�س املا�س��ي ندوة حت��ت عنوان “املولد 
النبوي ال�سريف اإ�س��راقة الأمة” وذلك يف اأجواء الحتفالت مبنا�سبة 
ذكرى املولد ال�سريف لأ�سرف خلق اهلل حممد بن عبد اهلل �سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم.
امل�س��اركون يف الندوة حتدثوا يف كلماتهم عن �سرة الر�سول الأكرم 
�س��لى اهلل علي��ه واآل��ه و�س��لم واملواقف امل�س��رقة م��ن حيات��ه ومولده 

ال�سريف.
كم��ا نف��ذ القط��اع الرتب��وي يف مديري��ة قفل �س��مر وكحالن ال�س��رف 
مبحافظ��ة حج��ة اخلمي���س ع��ددا م��ن الوقف��ات الحتجاجي��ة تنديدا 
با�ستمرار جرائم العدوان ال�سعودي الأمريكي واحل�سار اجلائر بحق 

ال�سعب اليمني.
امل�س��اركون يف الوقفات ا�ستنكروا ا�س��تمرار جرائم العدوان الغا�سم 
واحل�س��ار اجلائ��ر بحق اأبن��اء ال�س��عب اليمني، حي��ث اأدانوا جرمية 
العدوان الوح�س��ية بحق املواطنن مبنطقة هران واجلر وامل�س��افرين 

يف الزهرة وجمزرة اخلوخة باحلديدة.
كما حمل املحتجون املجتمع الدويل وهيئات حقوق الإن�سان العاملية 
م�س��وؤولية ما يتعر�س له اليمن من قتل للن�س��اء والأطفال وا�س��تهداف 

البنى التحتية واملن�ساآت التعليمية.

كما ا�ستنكر امل�ساركون يف الوقفات الحتجاجية التي اأقيمت مبدر�سة 
الف��الح مبنطقة نو�س��ان ومدر�س��ة الف��وز واملجمع الرتب��وي مبديرية 
كح��الن ال�س��رف مبنا�س��بة ق��دوم منا�س��بة املول��د النب��وي ال�س��ريف، 
ا�ستمرار جرائم العدوان الغا�سم واحل�سار اجلائر بحق اأبناء ال�سعب 

اليمني.
احلا�س��رون اأكدوا على ا�س��تمرار ال�س��عب اليمني يف درب ال�سمود 

والن�سال حتى حتقيق الن�سر احلا�سم.

حجة ندوة بجامعة حجة حتت عنوان »املولد النبوي الشريف إشراقة األمة« عمران عمران: فعالية 
اح�����ت�����ف�����ال�����ي�����ة ب�����امل�����ول�����د 
ال��������ن��������ب��������وي ال������ش������ري������ف 
مب���س���ت���ش���ف���ى 22م�����اي�����و 

العام  باحملافظة
نظم مكتب ال�س��حة العامة وال�سكان 
م��ع  وبالتع��اون  عم��ران  مبحافظ��ة 
واجلان��ب  الع��ام  عم��ران  م�ست�س��فى 
ال�س��حي فعالي��ة احتفالية مب�ست�س��فى 
22مايو العام مبنا�س��بة املولد النبوي 
ال�س��ريف عل��ى �س��احبه وال��ه اف�س��ل 

ال�سالة واأزكى الت�سليم.
ويف الفعالية التي ح�س��رها حمافظة 
�س��غر  في�س��ل  د/  عم��ران  حمافظ��ة 
جعم��ان وام��ن ع��ام املحافظة �س��الح 
مكت��ب  ع��ام  ومدي��ر  املخلو���س  زم��ام 
العزي��ز  عب��د  د/  بعم��ران  ال�س��حة 
ال�سلعي ا�سارا الى اهمية اإحياء ذكرى 
وا�س��تلهام  ال�س��ريف  النب��وي  املول��د 
الدرو�س والعر من �س��رة امل�س��طفى 
لفت��ا اإلى عظم��ة املب��ادئ والقيم التي 
حمله��ا ر�س��ول الإن�س��انية حمم��د ب��ن 
عبداهلل عليه اأف�س��ل ال�س��الة والت�سليم 
اأعل��ى  اإل��ى  بامل�س��لمن  �س��مت  والت��ي 

ميادين العزة والكرامة.
من جانب ا�س��ار مدير عام م�ست�سفى 
22ماي��و الع��ام د/ عب��د الغن��ي فار�س 
ال��ى ان الحتف��ال به��ذه املنا�س��بة يدل 
على ح��ب ابناء اليمن للر�س��ول �س��لى 
اهلل علي��ه و�س��لم و�س��رهم عل��ى نهجه 
والتحل��ى ب�س��فاته واإ�س��تلهام درو�س 
الع��زة واملنعة التي ج�س��دتها ر�س��الة 
ال�س��ماء وحملها الر�سول الأعظم �سلى 
اهلل عليه واله و�سلم اإلى الب�سرية وعمل 
بكل جد واإجتهاد من اأجل اإي�س��الها كما 

اأنزلت من خالق ال�سموات والأر�س.
والقي��ت يف الفعالية عدد من الكلمات 
والق�س��ائد والنا�س��يد والبري��ت التي 
ع��رت يف جممله��ا عن اهمي��ة الحتفال 
بامل��ود النب��وي ال�س��ريف كون��ه يبعث 
ر�س��الة قوي��ة لق��وى الع��دوان وعل��ى 
راأ�س��هم اأمريكا وا�س��رائيل وعمالئهم يف 
املنطق��ة عل��ى ان ابناء اليمن ما�س��ون 
عل��ى نه��ج خ��امت النبي��اء واملر�س��لن 
حمم��د ر�س��ول اهلل �س��لى اهلل عليه واآله 

و�سلم .
اأم��ن  ع��ام  مدي��ر  الفعالي��ة  ح�س��ر 
املحافظة العميد حممد املتوكل ورئي�س 
جه��از الم��ن ال�سيا�س��ي العمي��د حممد 

ال�ستوي.

اق��ام اأبن��اء قبيلة القح��رى- عزلة اخللفية 
وقف��ة احتجاجي��ة تزامن��ا م��ع ذك��رى املولد 
النب��وي ال�س��ريف على �س��احبه واآله اأف�س��ل 

ال�سالة واأمت الت�سليم
وح�س��ر الوقفة مدير عام املديرية ال�ستاذ 
عبداللطي��ف املوؤي��د وم�س��رف ع��ام املديري��ة 
ومدي��ر ع��ام مديري��ة كمران ال�س��يخ ح�س��ن 
مزري��ة و�س��يخ قبيلة القح��رى يا�س��ر مزرية 
والأعي��ان  والوجه��اء  امل�س��ائخ  م��ن  وع��دد 

والرتبوين وجمع من املواطنن
الكلم��ات  م��ن  ع��دد  الوقف��ة  يف  واألقي��ت 
وامل�ساركات التي اأكدت جميعها على ا�ستمرار 
ال�س��مود والثب��ات والت�س��دي والوقوف مع 

الوطن �س��د الع��دوان الغا�س��م ودعم اجلي�س 
واللجان ال�سعبية باملال والرجال

ودان امل�س��اركون اجلرائ��م الت��ي يرتكبه��ا 
ح�س��ار  واآخره��ا  الأبري��اء  �س��د  الع��دوان 
املوان��ئ واملط��ارات وتدمر مق��درات الوطن 
وا�س��تنكروا ال�سمت املريب من قبل املنظمات 
امل�س��اركون  وج��دد  والإن�س��انية،  الدولي��ة 
العهد والولء لقائد امل�س��رة القراآنية ال�س��يد 

عبدامللك بدر الدين احلوثي حفظه اهلل 
واأكد امل�س��اركون اأهمية الحتفاء مبنا�سبة 
ذك��رى املول��د النب��وي ملا له��ا من اأث��ر بالغ يف 
التذك��ر بخ��امت املر�س��لن والقت��داء بهدي��ه 
و�س��رته والتمث��ل بخلق��ه والتحلي ب�س��ره 

وثبات��ه يف مواجه��ة مع�س��كر البغ��ي والنفاق 
وه��و نف���س املع�س��كر ال��ذي ارت��دى قمي���س 
النف��اق والعمال��ة وارتك��ب بحق �س��عب مين 

الإميان املجازر املروعة .

 احلديدة: وقفة احتجاجية تزامنا مع ذكرى املولد النبوي الشريف بقبيلة اخللفية مديرية باجل

احملافظة   وأعيان  ومشائخ  تعز:حكماء   
ي���دش���ن���ون ف���ع���ال���ي���ة االح����ت����ف����ال ب���ذك���رى 

املولد النبوي الشريف
د�س��ن اخلمي���س املا�س��ي مبحافظة تع��ز فعالية الحتفال مبنا�س��بة 
ذكرى املولد النبوي ال�س��ريف علئ �س��احبه واآله اف�سل ال�سالة وامت 
الت�س��ليم والتح�س��ر لالحت�س��اد حل�س��ور الفعالية الك��رى لالحتفال 
بذكرى املولد النبوي ال�سريف على اف�سله ال�سالة والت�سليم حممد بن 
عب��داهلل خامت النبياء واملر�س��لن والذي ح�س��ره حمافظ حمافظة تعز 
الأ�س��تاذ عبده اجلندي والأ�س��تاذ من�س��ور اللكومي م�سرف املحافظة 

وعدد من حكماء وعقالء وم�سائخ واأعيان ووجهاء حمافظة تعز .
وق��د األق��ى حمافظ املحافظة الأ�س��تاذ عب��ده اجلندي كلمة او�س��ح 
فيها مناقب و�س��جاعة الر�س��ول العظم حممد �س��لوات اهلل عليه وعلى 
اآل��ه واهمية الإقتداء به وال�س��ر عل��ى نهجه خا�س��ة يف مقارعة الظلم 
والطغيان وامل�س��تكرين والإنت�س��ار لق�س��ايا امل�ست�سعفن يف الر�س 
واإع��الء كلم��ة اهلل .. منوها باأننا اأمام منا�س��بة لي�س كاأي منا�س��بة اأنها 

منا�سبة مولد �سيد اخللق على اف�سله ال�سالة والت�سليم.
داعي��ا اإل��ى التفاع��ل مع ه��ذه املنا�س��بة واحيائه��ا مبا يلي��ق باأعظم 
�سخ�سية وهي �سخ�سية الر�سول العظم حممد �سلوات اهلل عليه وعلى 
اآله ومبا ي�س��هم يف ربط وتوثيق عالقة المة بر�س��ولها واإي�سال ر�سالة 
لعداء المة الذين يتطاولون على ر�س��ولنا الكرمي ان اأمة ال�سالم اأمة 
حممد عليه وعلى اآله ال�س��الة وال�س��الم تعظم قائده��ا وانه اأحب اليها 
مما �س��واه .. م�سيدا بالنت�سارات للجي�س واللجان ال�سعبية والتاريخ 
�س��وف ي�سجل تلك النت�سارات يف �سفحات من نور الذين انزلو الرعب 
يف قلوب اجلبابرة. اليوم العامل بداأ يتكلم عن �س��مود ال�س��عب اليمني 
ال�س��حافة العاملي��ه بداأت تتكلم عن ال�س��مود والنت�س��ارات لل�س��عب 
اليمن��ي .. وقد �س��كر املحافظ احل�س��ور امل�س��رف موؤكدا جت�س��يد هذا 
احل�سور امل�سرف يف امل�سرة الكرى لالحت�ساد يف ذكرى املولد النبوي 

الذي �سيقام يف العا�سمة �سنعاء.
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اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اإل  اإل��ه  األ  احلم��د هلل رب العامل��ن، واأ�س��هد 
اهلل املل��ك احلق املب��ن، واأ�س��هد اأن حممدا عبده 
ور�س��وله خ��امت النبي��ن، اللهم �س��ل على حممد 
وعل��ى اآل حمم��د، وب��ارك عل��ى حممد وعل��ى اآل 
حممد، كما �س��ليت وباركت عل��ى اإبراهيم وعلى 
اآل اإبراهي��م اإن��ك حمي��د جمي��د، وار���س الله��م 
بر�س��اك عن اأ�س��حابه الأخي��ار املنتجبن، وعن 

�سائر عبادك ال�ساحلن.
اأيها الإخوة والأخوات، �سعبنا اليمني امل�سلم 
العزيز، اأمتنا الإ�س��المية، ال�سالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
نحن يف هذا ال�سهر الهجري، �سهر ربيع الأول، 
تقدم علينا بعد اأيام الذكرى العظيمة واملنا�س��بة 
املجي��دة، ذك��رى مولد خ��امت اأنبياء اهلل ور�س��له 
حمم��د ب��ن عب��د اهلل �س��لوات اهلل و�س��المه عليه 
وعلى اآله الطاهرين، تاأتي هذه الذكرى العظيمة 
املنطق��ة  �س��يما يف  الإ�س��المية  واأمتن��ا  واملهم��ة 
العربي��ة يف مرحلة م��ن اأكر املراحل ح�سا�س��ية 
وخط��ورة، وت�س��هد خما�س��ا كبرا وع�س��را يف 
خ�س��م الكثر م��ن الأح��داث واحل��روب والفنت 
وال�س��راعات وامل�س��اكل، اإ�س��افة اإلى ما تعي�سه 

الأم��ة م��ن اأزم��ات ثقافي��ة وفكري��ة واأخالقي��ة 
و�سيا�س��ية واجتماعية واقت�س��ادية واأمنية اإلى 
اآخره، يف �س��تى مناحي احلياة، ي�س��اف اإلى ذلك 
الواق��ع العاملي املاأزوم فعال، بفع��ل هيمنة قوى 
الطاغ��وت وال�س��تكبار الت��ي خرج��ت ع��ن نهج 
الأنبي��اء وعن قيم الأنبياء وعن مبادئ الأنبياء، 
وحتركت يف ال�س��احة العاملي��ة، يف واقع النا�س، 
يف واقع الب�س��ر، يف الأر�س، حتركت مب�ساريعها 
واأجندتها ال�س��تكبارية ال�س��يطانية، ال�سيطانية 
مب��ا تعنيه الكلم��ة، ف��كان ح�س��ورها الطاغي يف 
الواقع الب�سري ح�سورا للظلم وحتركا بالإف�ساد 
يف كل مناحي احلياة، فاإذا الب�س��رية اليوم تعاين 
ومل ت�س��تفد مما و�سلت اإليه يف مرحلة ويف ع�سر 
رمبا هو من اأزهى ع�سور الدنيا، مل تنعم الب�سرية 
مب��ا و�س��لت اإليه من تقدم ح�س��اري مب��ا يتعلق 
بالإمكان��ات املادية، فهذا التق��دم املادي الذي مل 
حتت�س��نه مبادئ الأنبياء وقيم الأنبياء وتعاليم 
اهلل يف ر�سالته اإلى عباده، وا�ستحوذت عليه قوى 
الطاغوت وال�ستكبار التي تتحرك طبق الأجندة 
ال�س��يطانية، حتول اإلى م�سدر �سر على الب�سرية 
ومل تنعم به، تقدم مادي ُوظف للظلم واجلربوت 
والطغي��ان والفت��ك بامل�ست�س��عفن قت��ال و�س��فكا 
لدمائه��م وكذلك لل�س��عي بالإف�س��اد يف الأر�س يف 
كل مناحي احلياة، و�سول لالإف�ساد حتى للبيئة 

حت��ى للمناخ، فاأ�س��بحت الب�س��رية تئن وترزح 
حتت ه��ذا الظلم وحت��ت وطاأة ه��ذا اجلروت، 
وتع��اين من تفاقم م�س��اكلها يوما اإث��ر يوم، وهذا 

اأمر معرتف به حاليا.
والواق��ع  الع��امل،  اأن  الي��وم  الوا�س��ح   م��ن 
وحت��ت  الأمريكي��ة  ال�س��يطرة  حت��ت  الب�س��ري 
�س��يطرة ق��وى ال�س��تكبار يف ال�س��احة العاملي��ة 
الي��وم، اإمن��ا يئ��ن وي�س��رخ م��ن اأزمات��ه وم��ن 
م�س��اكلها  م��ن حج��م  ي�س��يح  واإمن��ا  معانات��ه، 
املتفاقم��ة يف كل مناحي احلي��اة، يف كل اجلوانب 
واملجالت، جند اأنف�س��نا بحاجة ملحة كم�سلمن 
يف املقدم��ة، ونح��ن يف مقدم��ة املعانن م��ن اأبناء 
الب�س��ر، ولالأ�س��ف ال�س��ديد اأننا ل ننعم باإ�سالمنا 
ه��ذا يف مبادئ��ه، يف قيم��ه، يف اأخالق��ه، يف تعامليه 
الإلهي��ة العظيم��ة، ل ننع��م ب��ه، ون�س��تفيد من��ه 
باحلجم املطلوب وال�س��كل املطلوب وامل�س��توى 
املطل��وب، ل يف واقعن��ا ول يف اأن نفيد الب�س��رية 
م��ن حولنا، لأن كثرا من اأبناء الأمة، من القوى 
البارزة يف �س��احة الأمة، بع�س الأنظمة وبع�س 
الكيانات اأ�س��بحت جزءا ل يتجزاأ مرتبطا بقوى 
الطاغ��وت وال�س��تكبار ال�س��يطانية ال�س��اذة عن 
منه��ج الأنبي��اء وعن قي��م الأنبياء وع��ن تعاليم 
الأنبي��اء التي اأتوا بها من اهلل �س��بحانه وتعالى، 
فاإذا بها تلعب من داخل �س��احة الأمة، من داخل 

واقع الأمة الدور ال�س��لبي ال�س��يطاين، وت�س��تغل 
لتنفي��ذ الأجن��دة ال�س��تكبارية، وت�س��رب الأمة 
من داخل الأمة وتعبث وت�سعى بالإ�سرار لالأمة 
حت��ى حت��ت العناوي��ن الإ�س��المية، والعناوين 
الر�سالية، فزادت على امل�سيبة م�سيبة، وزادت 
على امل�س��كلة م�سكلة، فكانت م�س��كلة اإ�سافية يف 
الواقع االإ�سالمي وال�ساحة االإ�سالمية يف اأو�ساط 
امل�س��لمن، وعلى امل�س��توى العايل ال��ذي مل يعد 
ي�س��تفيد كما ينبغي من الإ�سالم وامل�سلمن، بقدم 
م��ا يرى فيه��م الكثر، م�س��كلة اإ�س��افية مرتبطة 
بنف�س امل�س��كل الأمريكي وامل�س��كل الإ�س��رائيلي، 

يعني كارثة وم�سيبة كبرة جدا.
جن��د اأنف�س��نا الي��وم يف اأم���س احلاج��ة اإل��ى 
ال�س��تفادة من ه��ذه الذك��رى العظيم��ة كمحطة 
نت��زود منها نور اهلل وهدايت��ه، نتزود منها كل ما 
ميك��ن اأن تعطين��ا من طاق��ة معنوي��ة واإميانية، 
نع��ود اإلى اأنبي��اء اهلل وحلقة الو�س��ل فيما بيننا 
وبن اأنبياء اهلل هو خامت النبين و�سيد املر�سلن 
حمم��د ب��ن عب��د اهلل �س��لوات اهلل و�س��المه عليه 
وعلى اآله، والوثيقة الإلهية امل�س��مونة املاأمونة 
املوثوق��ة الت��ي وثق��ت لن��ا اأهم م��ا نحت��اج اإليه 
ون�س��تفيده ع��ن اأنبي��اء اهلل ه��ي الق��راآن الكرمي، 
كت��اب اهلل، ال��ذي ه��و اأي�س��ا اخلال�س��ة الكاملة 
لكل كت��ب اهلل وهديه يف تعامليها املهمة وهدايتها 
الت��ي حتتاج اإليها الب�س��رية، نحت��اج اليوم اإلى 
اأن نع��ود اإل��ى الأنبياء لأنه كل م��ا غاب الأنبياء 
يف تعاليمهم، يف قيمهم، يف رمزيتهم عن �س��احتنا 
الب�س��رية كان البدي��ل ع��ن ذل��ك ه��و احل�س��ور 
الطاغ��ي لق��وى ال�س��تكبار، لق��وى الطاغ��وت، 
لقوى الكفر وال�س��الل والف�س��اد والإجرام التي 
كلما ح�س��رت يف �س��احتنا الب�س��رية كلما مالأتها 
اأعتم��ت فيه��ا بالظلم��ات، وكلم��ا  ظلم��ا وكلم��ا 
مار�س��ت الإجرام تعذبت الب�س��رية واأ�س��بحت 
الب�س��رية تع��اين الوي��الت والآف��ات والنكب��ات، 
م��ن ه��ذا احل�س��ور الطاغي لق��وى ال�س��تكبار، 
الي��وم يج��ب اأن نزيح عن��ا هذا احل�س��ور يف كل 
امتدادات��ه  ال�سيا�س��ية،  امتدادت��ه  امتدادات��ه، 
امتدادات��ه  الثقافي��ة،  امتدادات��ه  الفكري��ة، 
القت�س��ادية، كل امتدادات ه��ذا الطاغوت الذي 
هو ب��الء كبر علينا وعلى اأمتنا وعلى الب�س��رية 
جمعاء، ن�س��عى لإزالة هذا احل�س��ور، ون�س��عى 
لتعزي��ز ح�س��ور الأنبي��اء، ح�س��ور الأنبي��اء يف 
�س��احتنا، ح�س��ور رمزيتهم، ح�سورهم يف موقع 
الق��دوة والأ�س��وة، ح�س��ور تعاليمهم، ح�س��ور 
روحيتهم، ح�سور اأخالقهم، ح�سور مبادئهم كي 
نتم�س��ك بها، ن�س��تهدي بها، ن�سرت�س��د بها، ننتفع 
بها، نتخلق بها، نتهذب ونتزكى بها، نتحرك على 
اأ�سا�س��ها وبنوره��ا يف كل مناح��ي احلي��اة، حتى 
ننع��م بتل��ك التعالي��م، وحتى ن�س��موا بتلك القيم 
والأخ��الق وحتى نكرم بتلك املب��ادئ التي تعزز 
م��ن كرامتنا الإن�س��انية، وت�س��تعيد لن��ا كرامتنا 
الإن�سانية و�س��رفنا الإن�ساين الذي اأفقدناه اأولئك 
الطواغيت، اأولئك ال�س��الون، اأولئك املجرمون، 
اأولئ��ك الظالمي��ون، اأولئ��ك املجرم��ون، اأولئ��ك 

امل�ستكرون.
يف  م�س��عانا  يك��ون  اأن  اإل��ى  الي��وم   نحت��اج 
�س��رهم،  ا�ستح�س��ار  يف  الأنبي��اء  ا�ستح�س��ار 
ا�ستح�س��ار رمزيته��م وتعزيز االرتب��اط الوثيق 

في أول محاضرة له ضمن سلسلة محاضرات عن املولد النبوي الشريف : 

ن���ه���ج األوس واخل�������زرج ال���ي���م���ن���ي م����واص����ل����ة  ل��ش��ع��ب��ن��ا  ه���ن���ي���ئ���ًا 
 ف������ي ن�����ص�����رة اإلس�����������ام وم�����واج�����ه�����ة ق��������وى االس���ت���ك���ب���������������������������������������������������ار

< هناك حرب ناعمة حامية الوطيس تستهدف القلوب والعقول .

<  أدان تدنيس املسجد النبوي واستنكر جرمية سيناء وبارك للشعبني السوري والعراقي .

< السعوديون يسعون لالنتقام لفشلهم بالتصعيد علينا ، وعلى شعبنا التحضير واالستعداد للمواجهة

الـــــــــــلـــــــــــه..  بـــــــــعـــــــــد  عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا  حــــــــــــــق  أعـــــــــــظـــــــــــم  لــــــــــــــه  الــــــــــــــــرســــــــــــــــول  و  األنــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــاء   مــــــــنــــــــهــــــــج  وفــــــــــــــــــق  بــــــــالــــــــســــــــيــــــــر  إال  لـــــــــــألمـــــــــــة  الخــــــــــــــــــــــالص   >
ال�����������������رس�����������������ول . ق��������ط��������ع��������ت أوص����������������������������ال األم�����������������������ة وش��������������وه��������������ت ص�����������������������ورة اإلس����������������������������ام وح��������������رف��������������ت س������������ي������������رة  ال�����������وه�����������اب�����������ي�����������ة    >

إلــــــــى ذكــــــرى  بــــحــــاجــــة  نــــحــــن   >
نتزود  كمحطة  النبوي  املــولــد 
مــنــهــا إلعــــادة االرتـــبـــاط مبنهج 

األنبياء من خالل خامت األنبياء
فـــي  األنـــــــبـــــــيـــــــاء  غـــــــــــاب  كـــــلـــــمـــــا   >
رمــزيــتــهــم كـــان احلــضــور لقوى 

الطغيان واإلجرام

< اســـتـــحـــضـــار مـــنـــهـــج األنـــبـــيـــاء 
باتخاذهم قــدوًة وأســوة لنزكو 
ونــــســــمــــو ونـــــــكـــــــُرم فــــــي حـــيـــاتـــنـــا 

وواقعنا العملي

بــالــســيــر  إال  لـــألمـــة  خـــــالص  ال   >
وفق منهج األنبياء 

< خامت األنبياء محمد هو حلقة 
الــــوصــــل بــــني الـــبـــشـــريـــة وبـــاقـــي 

األنبياء

سنويًا  يتفاعل  اليمني  شعبنا   >
مــع ذكـــرى املــولــد الــنــبــوي على 
نحو متميز بالرغم من العدوان 

الغاشم واحلصار اجلائر

< غير غريب على شعبنا اليمني 
وعلى أحفاد األنصار االحتفال 
بذكرى املولد النبوي الشريف

قــبــيــلــتــان  واخلـــــــــــزرج  األوس   >
لنصرة  الله  ادخرهما  ميانيتان 
الله  صلى  محمد  النبي  رســالــة 

عليه وآله وسلم

< هنيئا لشعبنا اليمني مواصلة 
نهج األوس واخلــزرج في نصرة 
اإلســـــــــــــــــالم ومــــــــواجــــــــهــــــــة قــــــوى 

االستكبار
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القوي بهم لأنهم �س��لة ما بينا وبن اهلل �س��بحانه 
وتعالى اأن يكون م�س��عى حثيثا، لأنه ل جناة لنا 
ول فالح لنا، ول فوز لنا ول خال�س لنا اإل بهذا، 
كان��ت طريق��ة اهلل �س��بحانه وتعال��ى يف خال���س 
عباده على مر التاريخ بكله بالأنبياء، بالأنبياء، 
ومب��ا ياأتي م��ع الأنبي��اء من هدي، م��ن نور، من 
تعاليم ت�س��لح واق��ع الب�س��رية، تنقذ الب�س��رية 
م��ن جهالته��ا، وجاهليته��ا، وتنقذ الب�س��رية من 
غفلتها، وتخل�س الب�س��رية من طاغوتها، وتاأخذ 
بي��د الب�س��رية يف ال�س��راط امل�س��تقيم ك��ي يكون 
وجوده��ا يف ه��ذه احلياة وج��ودا هادفا، وجودا 
مقد�س��ا، وم�سار حياتها م�سارا م�سوؤول وم�سونا 
واأخالقي��ا وقيمي��ا وع��ادل فتتخل���س الب�س��رية 
م��ن كل ما يح��دث نتيجة ه��ذا البتع��اد من ظلم 
وظالم، م��ن جهل وطغيان واإج��رام، من كوارث 
تط��ال كل �س��وؤون حياتها، تطغى عل��ى كل واقع 
حياتها، فامل�س��األة الي��وم مرتبط��ة بالواقع، هذه 
النقطة الت��ي اأمتنى اأن ن�س��توعبها جيدا، حينما 
نتحدث اليوم وحينما نطلب من اجلميع الرتكيز 
الكب��ر على هذا اجلانب، اإمن��ا من واقع حاجتنا 
اإلى ه��ذا لأن فيها الإنقاذ اليوم، الإنقاذ احلقيقي 
للب�س��رية، لينقذك��م، فاأنقذكم، الإنق��اذ اليوم من 
النار، الإنقاذ اليوم من الهوان، الإنقاذ اليوم من 
ماآ�سي ونكبات الب�سرية، الإنقاذ هو بالعودة اإلى 
الأنبي��اء واإلى خامت الأنبياء، حلقة الو�س��ل لكل 
اأنبياء اهلل خامتهم حممد �سلوات اهلل عليه وعلى 
اآل��ه، ونحن اأي�س��ا يف واقعنا يف البلد، يف �س��عبنا 
اليمن��ي نرتاح كث��را لأنه ع��ادة الحتفال عندنا 
به��ذه الذك��رى والتفاع��ل بهذه الذك��رى هو على 
نحو مميز من حيث الأن�س��طة الثقافية، من حيث 
اإظهار ال�س��رور والبتهاج وكذلك القيام بعدد من 
الأن�س��طة العملي��ة املعرة عن هذا ال�س��رور عن 
ه��ذا العتداد بالنعم��ة الإلهية م��ن حيث تكثيف 
الأن�س��طة التثقيفي��ة واملحا�س��رات، م��ن حي��ث 
الفعالي��ة الكب��رة الت��ي تاأت��ي يف الثام��ن ع�س��ر 
ال��ذي عند كثر من املوؤرخن واأ�س��حاب ال�س��ر 
اأن��ه الي��وم الذي ولد فيها الر�س��ول �س��لوات اهلل 
و�س��المه عليه وعلى اآله، يتفق معظم املوؤرخون 
معظم اأ�س��حاب ال�س��ر اأن ر�س��ول اهلل �سلى اهلل 
عليه وعلى اآله ولد يف �س��هر ربيع الأول واإن كان 
هن��اك بع���س الختالف يف اأي ي��وم اأو يف اأي منه 
ولد ر�س��ول اهلل �س��لوات اهلل و�سالمه عليه وعلى 
اآل��ه، يذهب الكث��ر منهم اإلى اعتماد الثاين ع�س��ر 

من ال�سهر.
فاإذًا �س��عبنا قد تفاعل مع هذه الذكرى يحتفي 
به��ا على نحو متميز، يبتهج بها، يجتمع اجتماعا 
حا�سدا وكبرا جدا يف يوم الثاين ع�سر، وحتى يف 
ظل هذا العدوان على ما م�س��ى يف فعاليات العام 
املا�س��ي وما قبل العام املا�س��ي والأمل اأي�سا يف 
ه��ذا الع��ام بالرغم م��ن كل املعاناة الكب��رة اإثر 
العدوان ال�س��عودي الأمريكي الغا�سم، ولكن مع 
كل ما هناك من معاناة مت�سك �سعبنا بتفاعله مع 
هذه الذك��رى، بالرغم اأي�س��ا من انزع��اج القوى 
التكفري��ة والظالمي��ة الت��ي يج��ن جنونه��ا م��ن 
الحتف��ال بذك��رى مولد ر�س��ول اهلل �س��لوات اهلل 
و�س��المه عليه وعلى اآله، لأنه لي�س من اآل �سعود 
ول م��ن اآل نهيان، ولي�س من تل��ك الأطراف التي 
ارتباطه��ا بها ويكن لها كل �س��يء، ما يف حقها اأي 
بدع��ة، اأم��ا ر�س��ول اهلل فكل �س��يء بدع��ة تتعلق 
به، على كل �س��عبنا العزي��ز غر غريب عليه هذا 
االرتباط، هذا التفاعل، هذه املحبة، هذا التعلق 
احلميم��ي والوج��داين وال�س��عوري، غ��ر غريب 
على اأحفاد الأن�سار، اأنتم يا �سعبنا العزيز، اأنتم 
اأحف��اد الأن�س��ار، اأنت��م الذين اأعطاكم اهلل �س��رفا 
عظيم��ا يف تاري��خ ه��ذا الإ�س��الم ويف �س��رة هذا 
النب��ي �س��لوات اهلل علي��ه وعلى اآل��ه، اأن جعلكم 
ذخرا لن�سرته يف قادم التاريخ ويف اآخر التاريخ، 
يف قادم التاري��خ كان الأو�س واخلزرج القبيلتان 
اليمانيتان ذخرا لن�س��رة النبي �سلوات اهلل عليه 
وعل��ى اآل��ه، واملوؤرخون يذك��رون يف التاريخ اأنه 
حينما ذهب ُتَبع، تبع اليماين، ذهب وو�س��ل اإلى 
تل��ك املنطق��ة، الت��ي وردت اآثار يف اآث��ار الأنبياء 
ال�س��ابقن اأنها ُمَهاجر خامت االأنبياء، اأنها مهاجر 
خ��امت الأنبي��اء، ما بن ع��ر واأحد جب��الن، تلك 
البقع��ة ما بن هذي��ن اجلبلن اأنه��ا مهاجر خامت 
الأنبياء و�س��يد املر�س��لن، حتكي الآثار ويحكي 
التاري��خ اأن تبع عندما و�س��ل اإلى ه��ذه املنطقة 

خل��ف فيها هات��ن القبيلتن ليبقي��ا يف ذلك املكان 
وي�س��كنا في��ه، وي�س��تقرا في��ه، ويرابط��ا في��ه، 
ويبقي��ا حت��ى ياأتي ه��ذا النبي ويهاج��ر اإلى هذا 
املهاج��ر، اإل��ى تل��ك البقع��ة فيكونان ن�س��رة له، 
يكونان اأن�س��ارا له، وفعال بقي الأو�س واخلزرج 
البقع��ة  تل��ك  واخل��زرج  الأو���س  وا�س��توطن 
وعمروها و�سكنوا فيها وا�ستقروا فيها جيال بعد 
جيل، حت��ى اأتى الوعد الإله��ي وحتى اأتى خامت 
الأنبياء ر�س��ول اهلل حممد �س��لوات اهلل و�س��المه 
علي��ه وعل��ى اآل��ه، فكان��وا ه��م الأن�س��ار الذي��ن 
ا�س��تجابوا ب��كل رغب��ة، كان انتماوؤهم لالإ�س��الم، 
انتم��اء الإميان وانتماء الن�س��رة واجلهاد ورفع 
راي��ة الإ�س��الم والإي��واء لر�س��ول اهلل �س��لوات 
اهلل علي��ه وعل��ى اآله، فكانوا كما ق��ال اهلل عنهم يف 
اَر َواالإِمَياَن  ُءوا ال��َدّ كتاب��ه الك��رمي:) َواَلِّذيَن َتَبَوّ
َلْيِه��ْم َوال َيِجُدوَن  وَن َمْن َهاَج��َر اإِ ِم��ْن َقْبِلِه��ْم ُيِحُبّ
وُتوا َوُيوؤِْث��ُروَن َعَلى  ��ا اأُ ��ُدوِرِهْم َحاَج��ةاً مِمَّ يِف �سُ
ٌة( كانوا هم الذين  ا�سَ اأَْنُف�ِس��ِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�سَ
تبووؤوا الدار، �س��كنوا تلك البقعة و�س��بقوا اإليها 
من��ذ القدم من��ذ زمن بعي��د، منذ اأجي��ال بعيدة، 
�س��بقوا اإليه��ا وتواج��دوا هن��اك ليكون��وا ذخرا 
للن�س��رة وح��ن اأتى املوع��د كانوا ه��م الأوفياء 
م��ع الوعد الإلهي وامل�س��تجيبن ب�س��كل م�س��ارع 
والدور الداعم والإميان وما اأعظم هذه العبارة، 
ا�ستوطنوا الإميان كما ا�س��توطنوا الدار، اإميان 
را�س��خ، اإمي��ان ثاب��ت، اإمي��ان عظيم، م��ن قبلهم 
ق��ال للمهاجري��ن الآخري��ن، ق��ال عنهم اأي�س��ا يف 
عبارة مهم��ة وعظيمة يف كت��اب اهلل الكرمي، وهو 
يحك��ي ما قب��ل هج��رة النب��ي اإليه��م، يحكي عن 
تعنت الكافرين يف مك��ة، عن تعنت قري�س حينما 
ا  ْلَنا ِبَها َقْوماً قال: )َف��اإِْن َيْكُفْر ِبَها َهٰوؤُاَلِء َفَق��ْد َوَكّ
َلْي�ُس��وا ِبَه��ا ِبَكاِفِري��َن( فمن هم ه��وؤالء املوكلون 
م��ن هم هوؤلء الذين كانوا ذخرًا اإلهياً جعلهم اهلل 
�س��بحانه وتعالى معدين لهذه امل�س��ئولية ولهذا 
ال��دور ولال�س��طالع به��ذه امل�س��وؤولية وللتحمل 
لهذه امل�سوؤولية العظيمة ولنيل هذا ال�سرف لنيل 
هذا ال�س��رف الكبر، الأن�س��ار الأو�س واخلزرج 
القبيلتان اليمانيتان، فهنيئا لك يا�س��عبنا العظيم 
هنيئ��اً ل��ك ه��ذا ال�س��رف وهنيئاً ل��ك اأن ت�س��تمر 
وحتذو حذو هوؤلء الأن�سار يف ن�سرتهم لالإ�سالم 
يف مت�سكك مببادئ هذا الإ�سالم بقيم هذا الإ�سالم 
ارتباط��ك احلميم��ي  الإ�س��الم يف  ه��ذا  باأخ��الق 
والوج��داين وحمبت��ك العظيم��ة لنب��ي الإ�س��الم 
ومت�س��كك بعزة هذا الإ�سالم وحرية هذا الإ�سالم 
ال��ذي يجع��ل من��ك �س��عباً م�س��تقاًل ل تقب��ل اأبدًا 
بالتبعي��ة للمنافقن بالتبعية ملن عّبدوا اأنف�س��هم 
لأمريكا ولإ�س��رائيل من اأعداء الب�س��رية واأعداء 
الإن�س��انية واأع��داء الإ�س��الم واأعداء امل�س��لمن، 
هنيئ��اً لك ه��ذا ال�س��تمرار على النه��ج واإن كان 
فيه ت�س��حية واإن كان في��ه عناء واإن كان له ثمن 
ولكنه �س��رف والذي لو ِحْدَت عنه خ�سرَت الدنيا 

وخ�سرت الآخرة.
�س��عبنا العزيز اإن �س��اء اهلل �سي�ستفيد من هذه 
الذك��رى يف هذا العام ليجعل منه��ا حمطًة يتزود 
منه��ا الكث��ر والكث��ر بعطائها العظي��م، عطائها 
املعن��وي، عطائه��ا الرتب��وي عطائه��ا الأخالقي 
عطائه��ا الكب��� ال��ذي ُي�س��تفاد من��ه يف مواجهة 
ه��ذه التحديات الكبرة وال�س��عوبات العظيمة، 
وي�س��تفيد من��ه اأي�س��اً لتعزي��ز قيم��ه واأخالق��ه 
ومبادئه وتر�س��يخ هويته الإمياني��ة حتى يكون 

فعاًل وعلى الدوام ) الإميان واحلكمة ميانية (.
�س��عبنا العزي��ز الذي ل��ه هذا النتم��اء له هذا 
االرتب��اط له ه��ذه العالقة وال��ذي كان يف طالئع 
التاري��خ ب��رز منه رج��اٌل عظم��اء يف تاري��خ هذا 
الإ�س��الم اأمث��ال عمار بن يا�س��ر، عمار بن يا�س��ر 
ال��ذي ُمل��ئ اإميان من راأ�س��ه اإل��ى اأخم�ص قدميه 
وغ��ر عمار م��ن عظماء الإ�س��الم الذي��ن كان لهم 
دور تاريخ��ي وعظي��م مع ر�س��ول اهلل �س��لى اهلل 
و�س��لم عليه وعل��ى اآل��ه، وكذلك م��ع الإمام علي 
عليه ال�سالم، هذا الدور الذي هو م�ستمر، ونحن 
ناأمل يف هذه الفرتة اأي�س��اً بالتذك��ر باأهمية هذه 
املنا�س��بة بتعزيز ما يتعلق بهذا املجال على نحٍو 

وا�سع.
 نح��ن بحاجة اإلى اأن منالأ حالة الفراغ القائمة 
فيما يتعلق بهذا اجلانب جانب ال�س��رة النبوية 
ال�سحيحة ا�ستذكار االأنبياء لتعزيز االرتباط بهم 
وبخامت الأنبياء حممد �سلوات اهلل و�سالمه عليه 

وعلى اآله، نحن بحاجة اإلى تعزيز هذا احل�سور 
كما قلنا يف كل اجلوانب ثقافياً وتعليمياً، املناهج 
على م�ستوى املناهج املدر�سية املناهج الر�سمية 
يف املدار�س واجلامع��ات اأو املناهج التعليمية يف 
املدار���س الدينية ل يزال فيها نق�س كبر جدًا يف 
الهتمام بهذا اجلانب بال�س��كل ال�سحيح بال�سكل 
املفيد بال�سكل الذي ُيالم�ص الواقع الذي نعي�سه، 
يفيد الأمة بطبيع��ة ماتواجهه من حتديات ومن 

ظروف ومن واقع.
لبد م��ا يتعزز هذا احل�س��ور واللتف��ات اإليه 
على امل�س��توى الإعالمي اأي�ساً من خالل الرامج 
الديني��ة يف القن��وات ومن خ��الل كذلك الن�س��اط 

الوا�سع يف اخلطاب الديني يف امل�ساجد وهكذا.
كيف نتفاعل مع هذا املو�سوع من كل اجلوانب 
مب��ا يفيدنا ليك��ون منطلقاً لن��ا ولأمتنا لإ�س��الح 
الواقع، لتعزيز وتر�سيخ الهوية ملواجهة احلرب 
الناعم��ة م��ن جانب اأعدائن��ا الهادف��ة اإلى طم�س 
هويتن��ا واإلى م�س��خ هويتنا، اأي�س��اً مما ي�س��اعد 
عل��ى اإحياء الروح النه�س��وية يف الأم��ة واإحياء 
ال�سعور بامل�س��وؤولية، وي�ساعد على تعزيز القيم 
والأخ��الق الت��ي حّتل الكث��ر من امل�س��اكل التي 
نع��اين منه��ا يف واقعنا وتعاين منه��ا الأمة وتعاين 

منها الب�سرية.
اأي�س��اً لتعزيز العالقة مع ر�س��ول اهلل �سلوات 
اهلل عليه وعلى اآله والعالقة مع الأنبياء التي هي 
عالق��ة اإميانية نع��ّر عنها باإميانن��ا ويعّر عنها 
اإمياننا، وم�س��تواها هو م�ستوى مانحن عليه من 
الإمي��ان، كلما كانت اأقوى كلما كان اإمياننا اأعظم 
واأوثق واأقوى واأكر، وهذه العالقة مع الر�سول 
�س��لوات اهلل و�سالمه عليه وعلى اآله هذا الإميان 
وه��ذا االرتب��اط االإمياين يحتاج اإل��ى تعزيز، هو 
حالة اإجمالية قائمة كل م�س��لم ي�سهد اأن ل اإله اإل 
الل واأن حممدااً ر�سول الل واالأذان ُيردد فيه يف كل 
م�س��جٍد يردد فيه الأذان ) اأ�س��هد اأن ل اإله اإل اهلل 
اأ�س��هد اأن ل اإله اإل اهلل اأ�سهد اأن حممدًا ر�سول اهلل 
اأ�سهد اأن حممدًا ر�سول اهلل ( كل يوم خم�س مرات 
واإ�سافًة اإلى ذلك يف �سالتنا يف كل �سالة نقول يف 
ت�سهدنا الأو�سط وت�سهدنا الأخرة ) اأ�سهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �سريك واأ�سهد اأن حممدًا عبده 
ور�سوله ( يف كافة منا�سباتنا يف كلماتنا يف اأوقات 
كث��رة يف ح��ال ذكرن��ا هلل ومتجيدن��ا هلل والنطق 
بال�س��هادتن حت��ى عند الوفاة الإن�س��ان يحر�س 
على اأن ي�س��هد اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممدًا ر�سول 
اهلل كل م�س��لم يق��ول اأنا اأوؤمن بر�س��ول اهلل حممد 
خامت اأنبياء اهلل ور�س��له اأوؤمن بكل الأنبياء كلهم 
لأن اأمتن��ا الإ�س��المية ه��ي اأم��ة كل الأنبي��اء هي 
الأمة التي اآمنت بكل الأنبياء، وحلقة و�سلها مع 
الأنبياء هي احللقة الأوثق ال�س��حيحة ال�سليمة 
العظيمة التي ال ارتب��اط باالأنبياء اإال من خاللها 
واإال اأي ارتباط اآخر هو ارتباط غ� �س��ليم وغ� 
�سحيح وي�س��وبه اخللل واخلطاأ وت�سوبه العلل 
الكث��رة وال�س��الل الكث��ر، لك��ن احللق��ة الت��ي 
تربط��كمَ ب��كل الأنبي��اء احللق��ة التي ت�س��لك بكل 
الأنبياء هو اإميانك بر�س��ول اهلل �سلوات اهلل عليه 
وعل��ى اآل��ه من خالله وم��ن خالل الق��راآن ترتبط 

بجميع اأنبياء اهلل وكتبه.
ه��ذا الإمي��ان الإجمايل غ��ر كاٍف، اأنت تواجه 
يف حيات��ك الكثر م��ن املوؤثرات الت��ي تبعدك عن 
ه��ذا الإميان كمنطل��ق تبني عليه كل ت�س��رفاتك 
كل اأعمالك كل مواقفك، م�سوارك يف هذه احلياة، 
فق��د تنطل��ق يف كثٍر م��ن الأعم��ال اأو يف كثٍر من 
املواق��ف اأو يف بع�ٍس م��ن الت�س��رفات بعيدًا عن 
ه��ذا املنطلق فتخطئ وتغلط وتنحرف في�س��رك 
ذلك فيزيدك ذلك ابتعادا عن الأنبياء وعن نهجهم 
واإن كن��ت توؤم��ن اإميان��اً اإجمالياً اإمي��ان الإقرار 
اإمي��ان الع��رتاف، لبد اأن ير�ّس��خ ه��ذا الإميان 
اأن يق��وى اأن يتع��زز ه��ذا االرتب��اط حت��ى ميتد 
اإل��ى كل �س��وؤون حيات��ك هذا هو املطل��وب، حتى 
تكون ذلك الإن�س��ان الذي يلتفت من اأي موقٍع من 
مواقع احلياة م��ن اأي جمال من جمالت احلياة 
اإل��ى الأنبي��اء ليكون��وا ه��م قدوته واأ�س��وته اإلى 
خ��امت النبين و�س��يد املر�س��لن حممد �س��لوات 
اهلل و�س��المه علي��ه وعل��ى اآله ليكون ه��و القدوة 
واملعّلم والأ�سوة فيحذو حذوه وي�سر يف طريقه 
ويقت��دي به ويتاأث��ر به تاأثرااً ُيثمْر يف امل�س��اعر يف 
املواق��ف يف  القي��م يف  الأخ��الق يف  الوج��دان يف 
الأعمال يف الت�س��رفات يف كل مناحي احلياة، هذا 

هو املطلوب.
يحت��اج هذا اإلى م��ا يعززه اإلى م��ا يفيده، اإلى 
معرف��ة اأوًل معرفه عن ه��ذه العالقة كيف تكون 
وما امل�س��توى الذي ينبغي اأن تك��ون عليه، وكل 
ما فيها من اإمي��ان من تعظيم من حمبة من اتباع 
م��ن اقت��داء م��ن تاأ�س��ي اإلى اآخ��رة حتت��اج اإلى 
معرف��ة بعظي��م منزلته عن��د اهلل وق��دره عند اهلل 
معرفة بكماله ب�س��مائله ب�سرته ال�سحيحة بقدر 
ماتع��رف من ذلك بقدر مات��زداد ارتباطا وحمبة 
واقتداء واتباعا وتفاع��ال وهكذا معرفة بطبيعة 
هذه العالقة اأنها ت�س��لنا باهلل تربطنا باهلل ت�سدنا 
نح��و اهلل لأن ه��ذه الوظيف��ة الرئي�س��ية لالأنبي��اء 
بق��در م��ا نرتب��ط به��م اإمن��ا نرتب��ط ب��اهلل يعظم 
اإميانن��ا باهلل �س��لة م��ا بينن��ا وبن اهلل �س��بحانه 
وتعال��ى، ولعلمكم النق�س يف ه��ذا اجلانب يوؤثر 
فع��ال يوؤث��ر، يوؤثر على الإن�س��ان يف م��دى تفاعله 
م��ع الأنبياء يف هديه��م يف تعاليمهم فيم��ا اأتوا به 
عن اهلل لب��د من الهتمام يف ه��ذا اجلانب الغفلة 
عن��ه توؤثر على الإن�س��ان لأننا عندم��ا نعود مثال 
اإل��ى ع�س��ر النب��ي �س��لوات اهلل عليه وعل��ى اآله 
اإل��ى الذين عاي�س��وه اأ�س��لموا وكانوا معاي�س��ن 
للر�سول يعي�سون بقربه ي�سلون معه يف م�سجده 
يح�س��رون عنده ي�س��اهدونه يرونه ويب�سرونه 
وي�س��معونه واملعاي�س��ة هي من اأهم ما ميكن اأن 
يوؤث��ر يف الإن�س��ان اأن تعي���س م��ع ر�س��ول اهلل يف 
منطقة واحدة ت�سلي خلفه ت�سمعه والوحي نزل 
علي��ه طريا تراه يف حياته وت�س��رفاته يف اأخالقه 
العظيم��ة املوؤث��ر واملعر البع���س مل يكن يتنبه 
اإل��ى اأهمية هذه العالقة هذا االرتباط كيف يكون 
فكانت ت�س��در منهم ت�س��رفات غريبة جدا لتنم 
عن امل�س��توى املطل��وب من املحبة م��ن التعظيم 
م��ن التوقر من التاأثر من التفاع��ل، بل تدل على 
حال��ة �س��عيفة يف م�س��توى التفاع��ل واالرتباط، 
هذا الق��راآن الكرمي يوؤدبهم ينبهه��م يلفت نظرهم 
اإلى ه��ذه امل�س��ائل ينتقد عليه��م ث��م يوؤدبهم اإلى 
كيف يجب اأن يكون حينما يقول جل �ساأنه )َواإَِذا 
ا   ��وا اإَِلْيَها َوَتَرُكوَك َقاِئماً ا انَف�ُسّ اَرةاً اأَْو َلْهواً َراأَْوا جِتَ
 ُ َن الَلّْهِو َوِمَن الِتَّجاَرِة  َوالَلّ ِ َخ��ْ�ٌ ِمّ ُقْل َما ِعنَد الَلّ
اِزِقَن( كانوا وهم يح�سرون عند ر�سول  َخْ�ُ الَرّ
اهلل ي�س��اهدونه، ي�س��معونه وه��م حت��ى يف اأثناء 
خطبة اجلمعة املهمة جدا وما يقدمه اإليهم هم يف 
اأم���س احلاجة اإليه يقدم اإليهم هدى اهلل تعليمات 
اهلل توجيه��ات اهلل مافيه تزكية له��م مافيه هداية 
له��م مافيه ارتق��اء بواقعهم الإمي��اين والأخالقي 
مافي��ه تربي��ة مافيه هداي��ة مافيه تب�س��رة ماهم 
يف اأم�س احلاجة اإليه ما ي�س��مون به ما ي�س��رفون 
به مايزدادون اإميانا و�س��الحا به ما فيه فالحهم 
وجناته��م وفوزهم وعزهم واخل��ر لهم يف الدنيا 
والآخ��رة م��ع ذلك كانوا ه��ذا البع���س منهم اإذا 
راأوا جتارة و�سلت قافلة جتارية اأو لهوا اأو غر 
التج��ارة واأقل اأهمية من التجارة بل مال ينبغي 
له اأن يكون له اأي اأهمية لهوا �س��ربة على الطبل 
والدف �سربة على الطبل طرب و�سربة اأنف�سوا 
اإليها يعني خرجوا ب�سكل غر موؤدب ولي�س مثال 
قي��ام بطريقة هادئة ومتاأنية ثم خروج بل خروج 
ب�سكل م�سارع حالة انف�سا�س انف�سوا اإليها يعر 
هذا عن القيام يف حالة من ال�ستعجال وم�سارعة 
بغ��ر اأي التفاتة وبغر اأي ت��اأن وبدون اأي اأدب 
وم�س��ارعة وخروج اإليها وتركوك يرتكون من؟! 
تركوك من ر�س��ول اهلل �س��يد املر�سلن خر و�سيد 
ول��د اأدم خ��ر عب��اد اهلل اأجمعن وترك��وك قائما 
يرتكون��ك تتح��دث ل يبق��ى عن��دك اإل البع���س 
والبع���س قد انف�س��وا و خرج��وا ليتحلقوا على 
�س��ربة على طبل اأو نحوا من ذلك حينما ل يكون 
هناك تركي��ز على كيف تكون عالقتنا مع ر�س��ول 
اهلل ميكن اأن يكون الإن�س��ان على ه��ذا النحو من 
�س��عف االرتب��اط و�س��عف االن�س��داد و�س��عف 
العالقة الإميانية بالر�س��ول �سلوات اهلل و�سالمه 
َها  عليه وعلى اآله يقول عنهم كذلك يوؤدبهم: )َيا اأَُيّ
��ْوِت  ��َواَتُكْم َفْوَق �سَ �سْ اَلِّذي��َن اآَمُن��وا اَل َتْرَفُعوا اأَ
��ُكْم  َه��ُروا َل��ُه ِباْلَق��ْوِل َكَجْه��ِر َبْع�سِ ِب��ِيّ َواَل جَتْ الَنّ
نُتْم اَل َت�ْس��ُعُروَن. َب��َط اأَْعَماُلُك��ْم َواأَ ِلَبْع���صٍ اأَن حَتْ
 ِ ��َواَتُهْم ِعن��َد َر�ُس��وِل الَلّ ��وَن اأَ�سْ اإَِنّ اَلِّذي��َن َيُغ�ُسّ
ْق��َوىٰ   ُ ُقُلوَبُه��ْم ِللَتّ اأُوَلِٰئ��َك اَلِّذي��َن اْمَتَح��َن الَلّ
ْغِفَرٌة َواأَْج��ٌر َعِظيٌم( الحظوا البع�ص كانوا  َلُهم َمّ
على هذا النحو اأي�س��ا ليع��ون ويتنبهون كييف 
ينبغ��ي اأن يكون الأدب مع ر�س��ول اهلل والتعظيم 

<  إنقاذ وخالص البشرية اليوم هو 
بــالــعــودة إلــى األنــبــيــاء وحتــديــدًا إلى 

سيرة الرسول األعظم

<  التفاعل مع الذكرى في اليمن من 
ناحية التفاعل الثقافي والنشاطات 
مريح  مشهد  هــو  البهجة  ومظاهر 

وعظيم

< يـــتـــفـــق مـــعـــظـــم أصـــــحـــــاب الـــســـيـــر 
الـــــرســـــول ولــــــد فــي  واملــــــؤرخــــــني أن 
شهر ربيع األول مع بعض االختالف 

في حتديد اليوم

< شــعــبــنــا يــحــتــفــي بـــهـــذه الـــذكـــرى 
اجتماعًا  ويجتمع  متميز  نحو  على 
كــبــيــرًا فــي هـــذا الــيــوم حــتــى فــي ظل 

استمرار العدوان

< مـــــــع كـــــــل مـــــــا هــــــنــــــاك مـــــــن مــــعــــانــــاة 
متــســك شــعــبــنــا بــالــتــفــاعــل مـــع هــذه 
الـــذكـــرى ممـــا أزعــــج قـــوى الـــعـــدوان 

والتكفيريني

< االحتفال مبولد الرسول بالنسبة 
آلل سعود هو بدعة ككل ما يتعلق 
بـــالـــرســـول مــحــمــد صــلــى الـــلـــه عليه 

وآله

< شــعــبــنــا أنـــتـــم األنــــصــــار وأنـــتـــم من 
أعـــــطـــــاكـــــم الــــــلــــــه مـــــكـــــانـــــة عـــظـــيـــمـــة 
قــادم  فــي  لذخرته  نصرة  وجعلكم 

التاريخ وفي آخر التاريخ

الــــقــــبــــيــــلــــتــــان  واخلـــــــــــــــــزرج  <األوس 
اليمانيتان كانتا ذخرًا لنصرة النبي 
مــحــمــد صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه وآلــــــه فــي 

سابق التاريخ

< هنيئا لك يا شعبنا أنك تسير على 
مسيرة الــرســول األعــظــم واألنــصــار 
وجـــهـــادهـــم وتــســتــمــر عـــلـــى الــنــهــج 

رغم التضحية والثمن الغالي

< البشرية لم تنعم مبا وصلت إليه 
من تقدم مادي 

< قــــــــوى وكــــــيــــــانــــــات فــــــي املـــنـــطـــقـــة 
أصــبــحــت جـــــزءا ال يــتــجــزأ مـــن قــوى 
االســــتــــكــــبــــار وحتــــــولــــــت إلـــــــى ضــــرب 

اإلسالم من الداخل
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والتوق��ر لر�س��ول اهلل كحال��ة اإمياني��ة كحال��ة 
نابعة من التقوى من قلوب امتحنها اهلل بالتقوى 

ومالأها بالإميان.
 فرفعون اأ�س��واتهم عند ر�س��ول اهلل يف مظهر 
م��ن مظاه��ر �س��عف الح��رتام �س��عف التوق��ر 
�سعف التعظيم والتوقر لر�سول اهلل �سلوات اهلل 
عليه وعلى اآله �سعف يف اإدراك عظمة هذا الرجل 
ومكانت��ه الكب��رة ج��دا عن��د اهلل كاأعظ��م منزلة 
و�س��ل اإليها ب�س��ر يك��ون جهرهم باأ�س��واتهم اإذا 
حتدثوا بها مع بع�س��هم البع���س اأو يتخاطبون 
به مع ر�س��وا اهلل نف�س��ه �س��لوات اهلل عليه وعلى 
اآله فيجهروا له له بالقول كجهر بع�س��هم لبع�س 
وكاأنه يتحدث مع اأي اإن�س��ان اآخر ولي�س كاأنه مع 
من ؟ يتخاطب مع من ؟ يتكلم مع من ؟ مع ر�سول 
اهلل م��ع خامت اأنبي��اء اهلل مع اأعل��ى اخللق منزلة 
عند اهلل مع عظيم ال�س��اأن والقدر فيجهر لر�س��ول 
اهلل ويتخاطب ب�س��كل طبيعي ج��دا كاأنه يتحدث 
مع اأي اإن�س��ان كجهر بع�سكم لبع�س هذه ق�سية 
خط��رة خطورتها حتى على الإميان لدرجة اأنها 
تهدد عملك بكله اأن حتبط اأعمالكم اأن يحبط عمله 
الذي هو جهاد و�س��الة و�سيام و�سدقات وووو 
اإلخ يحبط خال�س قحط جوع ميتد ماعد يح�سب 
ق�س��ية خطرة كيف ينبغي اأن نكون مع ر�س��ول 
اهلل م��ع تعليماته كيف ينبغي اأن تكون حمبتنا له 
ف��وق كل حمبة كيف ندرك كي��ف نوؤمن كيف نعي 
كيف ن�س��توعب اأن حقه علينا اأكر حق بعد حق 
اهلل �سبحانه وتعالى واأنه حبه ومنزلة وم�ستوي 
حمبتنا له يجب اأن تكون فوق م�ستوى كل حمبة 
بع��د حمبتنا هلل �س��بحانه وتعالى اإل��خ، وهذا ما 

�سنتحدث عنه اإن �ساء اهلل يف كلمات قادمة.
نحن مثال يف هذا الزمن وقد مر زمن طويل كيف 
ميكن اأن نكون يف قلة اأدبنا يف قلة وعينا يف �سعف 
حمبتن��ا يف �س��عف عالقتنا يف م�س��توى ارتباطنا 
الإمي��اين بر�س��ول اهلل �س��لوات اهلل علي��ه وعل��ى 
اآل��ه حت��ى يف نظرتنا للر�س��ول �س��لوات اهلل عليه 
وعلى اآله يف ال�س��احة الإ�س��المية م��ع هذا الزمن 
الطوي��ل الذي امتد بن��ا اإذا كان ه��ذا حال بع�س 
الذي��ن عاي�س��وه وعرفوه و�س��معوه واأب�س��روه 
و�س��لوا خلف��ه وجاهدوا حت��ت رايته وعا�س��وا 
معه كيف بنا وقد تعر�س��نا وقد تعر�س��نا لكثر 
من املوؤثرات هذا البعد الزمني الذي �س��ابه كثر 
م��ن العوام��ل اأولها التحري��ف لل�س��رة النبوية 
مبرويات واأخبار ل �سحة لها كثر من املرويات 
والأخبار التي د�ست يف كتب التاأريخ ويف كتب 
ال�س��ر مما ت�س��يئ اأبلغ الإ�س��اءة اإلى ر�سول اهلل 
�س��لوات اهلل و�س��المه عليه وعلى اآل��ه اأم جانب 
النق���ص فهو ذاك كي��ف ُغيبت اأ�س��ياء مهمة كيف 
اأهمل��ت ق�س��ايا رئي�س��ية كي��ف مل يرك��ز الكتاب 
واأ�سحاب ال�س��ر واملوؤرخون على م�سائل مهمة 
ج��دًا لالأم��ة حتتاج اإليه��ا الأم��ة يف كل زمن تقدم 
ال�س��ورة العظيمة عن حياة ر�س��ول اهلل �سلوات 
اهلل عليه وعلى اله النق�س جانب كبر ولكن اأي�سا 
فيما ورد فيما اأوثر فيما كتب فيما نقل �سابه الكثر 
م��ن التحريف والكث��ر من الف��رتاءات والكثر 
من املنق��ولت والروايات والأخب��ار التي يجمع 
كل املوؤرخ��ن وكل الدار�س��ن والباحثن اأن فيها 
م��ا فيها من اخللل من التحريف من الت�س��ويه من 
الأكاذيب مما ي�سيء جدا اإلى ر�سول اهلل �سلوات 
اهلل و�س��المه عليه وعلى ال��ه، لدرجة اأن البع�س 
من الكتاب املرتدين عن الإ�س��الم ك�سلمان ر�سدي 
مثاًل اأو امل�ست�سرقن الغربين بع�س الأوروبين 
وبع�س الغربين ممن كتبوا عن الر�س��ول او عن 
الإ�س��الم ا�س��تفادوا منها يف الت�سويه  بر�سول اهلل 
ويف ال�ست�س��هاد بها والعتماد عليها يف الإ�س��اءة 
اإلى ر�س��ول اهلل �س��لوات اهلل و�سالمه عليه وعلى 
ال��ه ، ب��ل لدرج��ة ان بع���س الأف��الم امل�س��يئة 
للر�س��ول التي اأنتجت بهدف الإ�ساءة اإلى ر�سول 
اهلل �س��لوات اهلل علي��ه وعل��ى ال��ه ا�س��تفادة من 
بع���س تل��ك املرويات ثم تعتمد تل��ك املرويات يف 
مناهج ر�سمية يف العامل العربي وت�سبح م�سدرًا 
معتم��دًا يف معرفة ال�س��رة النبوية ويف الرجوع 
ليه��ا والعتم��اد عليه��ا يف بع���س الكت��ب اأخب��ار 
ف�سيعة منتق�سة ا�ستفاد منها اأعداء الإ�سالم من 
امل�ست�سرقن بع�سهم واأي�سا ا�ستفاد منها واعتمد 
عليها التكفري��ون ليجعلوا منها الوجه املر عن 
الإ�سالم وعن الر�س��الة والر�سول فقدموا �سورة 
�س��وداوية ف�سيعة م�س��وهة وقامتة عن الر�سول 

وعن الإ�سالم.

ثانياً النمط املعتاد يف تقدمي ال�سرة، مثاًل عادة 
يركز الكتاب يف ال�س��رة واملوؤرخون على اأ�سياء 
معينة اعت��ادوا على الرتكيز عليه��ا والإيراد لها 
ث��م ل يهتم��ون بق�س��ايا مهمة وق�س��ايا رئي�س��ية 
كن املفرت�س اأن ي�س��لطوا ال�س��وء عليها وهي يف 
غاية الأهمية وفائدتها كبرة جدًا، ثم اأ�س��لوبهم 
يف التق��دمي لي���س اأ�س��لوبا جذاب��ا وموؤث��رًا يرتك 
اأثره الكبر يف الوجدان وامل�س��اعر والأحا�سي�س 
ويرتك اأث��ره العظيم يف الواق��ع العربي ل تقدمي 
جاف و�س��رد غ��ر موؤثر غر منظ��م ل يركز على 
�سخ�س��ية الر�س��ول �س��لوات اهلل عليه وعلى اله 
بقدر م��ا يتاأثر مث��اُل بالظ��روف املذهبية باجلدل 

املذهبية بالرموز املذهبين الخ
امل�س��األة  به��ذه  الهتم��ام  يف  الرتاج��ع  ثالث��اً 
التثقي��ف  يف  وح�س��ورها  م�س��احتها  وانكما���س 
والتعلي��م كلم��ا ط��ال الزم��ن وكلما امت��د الوقت 
واقعن��ا يف احلي��اة  املوؤث��رات يف  ك��رة  وكلم��ا 
كلم��ا قل الهتمام به��ذا اجلانب وكلم��ا غاب هذا 
م��ن الذهنية والوج��دان والواقع العملي اأي�س��ا 
احل��رب الناعمة رابعا احل��رب الناعمة احلامية 
الوطي�س امل�س��تهدفة للمجتمع ل�س��بابنا لن�س��ائنا 
لأطفالن��ا احل��رب الناعم��ة ه��ي م��ن اأخط��ر م��ا 
يوجهه جمتمعنا امل�سلم حرب خطرة جدًا حرب 
تاأت��ي اإلينا من خالل و�س��ائل التثقي��ف والتعليم 
والإع��الم، ت�س��تغل فيه��ا املناه��ج ي�س��تغل فيها 
الإع��الم بكل و�س��ائله م��ن مواقع التوا�س��ل اإلى 
املواقع على النرتنت وال�س��بكة العنكبوتية اإلى 
القنوات الف�سائية اإلى اإلى اإلى، احلرب والزخم 
الهائل جدًا يتوجه نحو التاأثر علينا يف �س��احتنا 
الإ�س��المية يف ثقافتن��ا يف اآرائنا يف �س��لوكياتنا يف 
ت�س��رفاتنا يف عاداتن��ا يف تقاليدن��ا يف اهتماماتنا 
وي�س��تهدفون زكاء اأنف�س��نا وي�س��تهدفونا اأي�س��ا 
بالتظليل بالت�س��ليل الثق��ايف والت�س��ليل الفكري 
ي�س��عون اإلى احت��الل قلوبنا واحتالل م�س��اعرنا 
اأفكارن��ا واحت��الل ثقافتن��ا والتحك��م  واحت��الل 
باآرائن��ا وتوجيهنا هذه م��ن اأخطر احلروب على 
الإط��الق هم اأطلقوا عليها هم احلرب الناعمة اأن 
جتعل خ�سمك يفكر كما تريد له اأن يفكر، وبالتايل 
�س��يفعل ما تري��د له اأن يفلع ويت�س��رف كما تريد 
ل��ه اأن يت�س��رف وف��ق الوجهة الت��ي حددتها له، 
احلرب الناعمة هذه ت�س��عى اإلى ف�سل جمتمعنا 
ع��ن مبادئه ع��ن قيمه عن رموزه وعن مقد�س��اته 
اأي�سا احلملة الوهابية التكفرية التي �سعت اإلى 
تقطيع اأو�س��ال الإ�سالم والف�س��ل ما بن منهجه 
ورم��وزه ومقد�س��اتها فجعل��ت التعظي��م لرموز 
الإ�س��الم ويف املقدمة ر�سول اهلل �سلوات اهلل عليه 
و�س��المه علي��ه وعلى اآل��ه ثم من بع��ده اأهل بيته 
عليهم ال�سالم جعلت من هذه امل�ساألة �سركاً وكفرًا 
وخروج��اً ع��ن امللة وجعل��ت منها م�س��األة كافية 
ل�س��تباحة الدم��اء وقت��ل امل�س��لمن وا�س��تباحة 
احلرمات حتى عبارة ولفظ تعليم مفردة تعظيم 
جعلتها ممنوعة يف حق ر�س��ول اهلل �س��لوات اهلل 
علي��ه وعل��ى اآل��ه وانه ل يج��وز اإطالقه اأب��دًا اأن 
تقول نعظم ر�س��ول اهلل �سرك �سرك، هكذا يقولون 
لالأ�سف اأوردوا هذا يف املناهج الدرا�سية الر�سمية 
يف بلدن��ا منع��وا التعظيم للر�س��ول �س��لوات اهلل 
علي��ه وعلى اله بينما اهلل �س��بحانه وتعالى يقول 
يف كتاب��ه الك��رمي ذلك وم��ن يعظم لحظ��وا معي 
ومن يعظم يورد الن�س املفردة نف�سها �سعائر اهلل 
فاأنه��ا من تقوى القلوب، �س��عائر اهلل مطلوب منا 
ان نعظمها واأن هذا يعر عن تقوانا هلل لن القلب 
ال��ذي يعظم �س��عائر اهلل هو عظمه��ا هلل ومن اأجل 
اهلل ف��كان ذلك نابعاً من حالة التقوى التي متلكت 
قلبك  وح�سرت يف م�س��اعرك فعر عنها �سعورك 
يف حال��ة التعظي��م التي انطلقت م��ن داخل القلب 
والوج��دان اإلى حالة ال�س��لوك والعمل والتفاعل 

والت�سرف والتعبر، ومن يعظم هذه حالة
وم��ن يعظ��م عب��ارة وم��ن يعظم مف��ردة ومن 
يعظم قالوا ممنوع اأن ت�ستخدمها جتاه ر�سول اهلل 
�سرك �سرك تذبح بال�سكن اأو تعدم بالر�سا�س اأن 
تعظم ر�س��ول اهلل هذا عندهم اأكر م�س��كلة واأنت 

معناه جعلت منه وثناً و�سنما واإلى اأخره.
هم �س��عوا اإل��ى اأبعاد الأمة عن الر�س��ول وعن 
تعظيمه عن االرتباط الوجداين وحمبته الكب�ة 
الت��ي ثمرتها التم�س��ك ب��ه التاأثر ب��ه الهتداء به 
القت��داء به وجعلوا العالقة مع الر�س��ول عالقة 
جافة، جافة جدًا تنظر اليه كمجرد �سخ�س و�سل 
ر�س��الة كاأي ر�س��ول ع��ادي، م��ا ه��ي مكتوب من 

�س��خ�س و�س��له واإل من طرف اأو�سله وراح له، 
مع ال�س��المة يقولون ر�س��ول معه ر�سالة و�سلها 
وراح له، مع ال�سالمة مع ال�سالمة خال�س، جهل 
كبر يف طبيعة الدور العظيم املوؤكل الى الأنبياء 
وبعظمة الأنبياء واأهمية الأنبياء ودور الأنبياء، 
ثم طم�س��وا كل اأثاره كل اأثاره يف املدينة ويف مكة 
وحارب��وه حمارب��ة �س��ديدة ج��دًا ويجعلون من 
اأي احرتام باأي م�س��توى من الحرتام والتقدير 
والتعظيم لآثار الر�س��ول لالآثار الإ�سالمية �سركاً 
ف�س��يعاً، اأمر رهيب يعني كان لهم اي�س��اً ب�سبب 
نفوذهم يف كثر م��ن املناطق يف كثر من البلدان 
واملظل��ة ال�سيا�س��ية التي ح�س��وا به��ا من خالل 
النظ��ام ال�س��عودي والأنظمة املرتبط��ة به تاأثر 
كبر يف ان تن�ساأ عالقة جافة جدًا بن الأمة وبن 
نبيها وان الطغيان طرحه��م وثقافتهم وتوجههم 
اأمت��د اإلى املناهج التعليمية اإلى اخلطاب الديني 
اإل��ى املنابر الإعالمية، فف�س��لوا الأم��ة وجعلوا 
ودون  الرم��وز  دون  باملنه��ج  عالق��ة  عالقته��ا 
املقد�س��ات ليكون��وا ه��م م��ن يحل يف ه��ذا املنهج 
حاكم��ن علي��ه مقدم��ن ل��ه اأ�س��وة في��ه فكان��وا 
�س��وء الأ�س��وة و�س��وء القدوة واأفظ��ع واأوح�س 
والعي��اذ باهلل اأن يقتدى به لأنهم كانوا املحرفون 

املنحرفن عن هذا املنهج.
املواكب��ة  يف  ال�س��عف  العوام��ل  م��ن   اأي�س��اً 
الع�س��رية يف و�سائل التقدمي لل�س��رة وللتثقيف 
املوؤثر يف الو�سائل املبتكرة واملعا�سرة والتقنية 
املعا�س��رة يف و�س��ائل الإع��الم اإل��ى اأخ��ره نحن 
اأن�ساء اهلل يف هذه الأيام اإلى 12 من ثاين ربيع اإلى 
ان حت��ل علين��ا بنا الذك��رى اأن �س��اء اهلل بتوفيق 
اهلل وذكره �س��نتحدث بعدد م��ن الكلمات وننحوا 
يف طريقتن��ا عل��ى الرتكي��ز على جونب رئي�س��ية 
لأن��ه حدي��ث وا�س��ع ج��دًا وج��دًا ن��رى احلاجة 
ال��ى احلدي��ث عنها وال�س��تفادة منه��ا ولطبيعة 
الظروف التي نعي�سها والتحديات التي نواجهها 
�س��تكون حمطتنا ان �س��اء اهلل يف الغ��د ان نعر�س 
ب�س��كل عام وخمت�س��ر عر�س موجز عن الر�سالة 
الإلهية والأنبياء منذ اأدم عليه ال�سالم اإلى ر�سول 
اهلل حمم��د خ��امت النبي��ن �س��لوات اهلل و�س��المه 
علي��ه وعلى ال��ه يف اأخ��ر كلمتنا هذه ن�س��تعر�س 
بع�ص النقاط املواكبة جتاه بع�ص امل�ستجدات:

 اأوًل: ندين ون�ستنكر باأ�سد ال�ستنكار ما اأقدم 
عليه النظام ال�سعودي املجرم املنحرف يف �سياق 
تعزي��ز ولئ��ه لإ�س��رائيل م��ن تدني���س للم�س��جد 
النبوي ال�سريف ثاين احلرمن ال�سريفن واإدخاله 
لأحد ال�س��هاينة اإلى امل�سجد هذه جرمية كبرة 
جرمي��ة كب��رة بح��ق الإ�س��الم واإ�س��اءة كبرة 
وفظيع��ة اإلى ر�س��ول اهلل �س��لوات اهلل و�س��المه 
عليه وعل��ى اله بينما نحن نتاأمل وناأ�س��ف حينما 
يدخل ال�سهاينة اإلى باحة امل�سجد الق�سى والى 
�س��رحه اخلارج��ي اإذا بهوؤلء ياأتوا بال�س��هاينة 
الى ثاين احلرمن اإلى امل�سجد النبوي ويدخلوهم 
اللتقاط ال�س��ور داخل هذا امل�سجد كل هذا توددااً 
اإلى ال�س��هاينة توددًا بالإ�س��اءة اإلى ر�س��ول اهلل 
م��ا اأقبحهم م��ا اأ�س��نعهم م��ا اأخزاهم م��ا اأعيبهم 
ه��ذا عار عليه��م يتقلدونه الى الأب��د، التودد اإلى 
ال�س��هاينة بقت��ل ابن��اء الإ�س��الم والت��ودد ال��ى 
ال�س��هاينة بن�سر الفنت بن امل�س��لمن التودد الى 
ال�س��هاينة مبعادة ال�س��عوب الإ�س��المية التودد 
الى ال�س��هاينة بالإ�ساءة الى ر�سول اهلل �سلوات 
اهلل و�س��المه علي��ه بالتدني�س مل�س��جده للم�س��جد 
النبوي ال�سريف اإ�س��اءة اإلى ر�سول اهلل �سلوات 
اهلل علي��ه وعلى اآل��ه هذه جرمية يج��ب اأن يكون 
لالمة �س��وتها امل�س��موع يف النتقاد يف الحتجاج 
يكتف��وا  مل  والإ�س��اءة،  اجلرمي��ة  ه��ذه  جت��اه 
اأن يقدم��وا يف �س��يافتهم له��ذا ال�س��هيوين بن��ات 
م�س��لمات، ويلتقط معهن ال�س��ور وين�س��رها، مل 
يكتف��وا يف انته��اك اأعرا�س امل�س��لمات وتقدميهن 
�س��يافة لهذا ال�س��يهوين حت��ى اأ�س��افوا اإلى ذلك 
م��ا هو اأفظ��ع فذهبوا به اإلى م�س��جد ر�س��ول اهلل 
�س��لوات اهلل عليه وعلى اآله، فهي كارثة، اإ�سافة 
اإلى الن�ساط املت�ساعد املك�سوف لتطبيع عالقتهم 
م��ع الع��دو الإ�س��رائيلي و�س��ل اإلى حد اإ�س��دار 
الفتاوى الباطلة بحرمة قتال الإ�سرائيلين، هذه 
كارثة، هذه م�سيبة كبرة، واإلى جتويز الزيارة 

معهم اإلى جتويز الزيارة لكيانه.
ثاني��ا: ندي��ن ون�س��تنكر الع��دوان الإجرام��ي 
التكفري ال�سهيوين على امل�سلن يف اأحد م�ساجد 
�سيناء امل�سرية ونقدم تعازينا اإلى اأ�سر ال�سحايا 

ونتمن��ى ال�س��فاء للجرحى ونقدم تعازينا اأي�س��ا 
اإلى ال�س��عب امل�س��ري، ونعر عن ت�سامننا معه 
وندع��و اجلمي��ع يف املنطق��ة اإلى التح��رك اجلاد 
ملواجه��ة التكف��ري وال�س��هيوين امل��زدوج الذي 
كل منه وجه لعملة واحدة، والت�س��دي ملن يقف 
خلف��ه، لأنه ع��دوان واإج��رام مدع��وم واجلميع 

يعرف من يدعمه.
ثالث��ا: اأدع��و �س��عبنا العزي��ز اإل��ى املزي��د من 
ال�س��مود والثبات يف مواجهة العدوان الأمريكي 
ال�س��عودي الإجرام��ي ال��ذي اأق��دم موؤخ��را على 
خط��وة اإجرامية خارجة كليا عن الإن�س��انية من 
خ��الل اإغ��الق املنافذ و�س��عيه اإلى خنق �س��عبنا 
العزي��ز بتواطوؤ غربي وعربي من بع�س الأنظمة 
العربية، كما اأدعو القوى احلرة اإلى حترك جاد 
جت��اه هذه اخلطوة الهمجي��ة الظاملة، والتي هي 
اأي�سا �ساهد اإ�سايف اإلى طبيعة هذا العدوان، هذا 
عدوان �س��هيوين، هذا عدوان يت��ودد فيه النظام 
ال�س��عودي اإلى اإ�س��رائيل واأمريكيا ، وجترد من 
كل القي��م الإن�س��انية والأخالقي��ة والإ�س��المية، 
عدوان همجي متوح�س اإجرامي �سيطاين ل يرعى 
اإل ول ذم��ة، ل ياأخذ بعن العتبار ل اأخالق ول 
قيم ول مبادئ ول �س��رائع، ول قراآن ول اإ�س��الم 
ول ح��الل ول حرام، يفعل كل املحرمات وينتهك 
كل احلرمات، ما عنده اأبدا، ول قوانن اإن�س��انية 
ول اأع��راف اإن�س��انية ول �س��يء، خطوة ل ميكن 
اأن يررها ب�سرع ول �سرعية، ول تعليم �سماوي 
ول قانون اأر�س��ي، منتهك��ة للقوانن الدولية ول 
يررها �س��يء اأب��دا، خطوة ظامل��ة موؤذية عقاب 
جماعي ل�س��عب باأكمله، ا�ستهداف حتى لالأطفال 
والن�س��اء، ل��كل اأبن��اء ه��ذا ال�س��عب، وم��ع ذلك 
ت�س��كل هذه ف�س��يحة مدوي��ة لكل الذي��ن جعلوا 
اأنف�سهم مظلة لهذا العدوان، على راأ�سهم اأمريكا، 
تواط��وؤ ومظلة وحماية لهذه اخلطوة الإجرامية 
الظاملة، �س��عبنا معني ب��اأن ل يراهن على اأحد يف 
ه��ذا العامل اإل عل��ى اهلل، واأن يع��ي اأي عدو هذا 
ال��ذي يعتدي عليه، عدو هو عل��ى هذا النحو، ل 
ميتل��ك ذره من القيم ول من الإن�س��انية، ما الذي 

ينفع مع عدٍو كهذا مع معتٍد كهذا؟!
م��ا ب�س عن��ده حرام ول ب�س عن��ده يتحرى اأو 
يتحا�س��ى من فعله يفعل اأي �س��يء ُي��دم على اأي 
جرمي��ة ينته��ك كل املحرم��ات واحلرم��ات، عدٌو 
كهذا يجب حترك جاد ملواجهته، اآمل اأن تنعك�س 
ه��ذه اخلط��وة الإجرامي��ة �س��مودًا واإ�س��رارًا 
وعزماً واإقباًل اإلى اجلبهات للت�سدي لهذا العدو 
بدًل من اأن ينتظر البع���س ليموتوا جوعاً عليهم 
اأن ينالوا �سرف ال�سهادة يف اجلبهات واأن ُيذيقوا 
ه��ذا املعتدي الظامل ِغَب جرائم��ه ومغبة اأفعاله 

وت�سرفاته الإجرامية والوح�سية.
رابعاً: فيما يتعلق بالأداء احلكومي القا�س��ر 
واملق�س��ر الذي لي�س يف م�س��توى هذه التحديات 
ول يف م�س��توى حج��م املعان��اة التي يع��اين منها 
ال�سعب، هناك مراجعة داخل املكونن الرئي�سن 
على اأعلى امل�س��تويات بهدف العمل على معاجلة 
الو�س��ع احلكوم��ي باأٍي م��ن اخلي��ارات املتاحة 
و�سيكون له نتيجة اإن �ساء اهلل يف الأيام القادمة.

خام�س��اً: نب��ارك ملح��ور املقاوم��ة ول�س��عوب 
الأم��ة بالنت�س��ار الإله��ي التاريخ��ي يف �س��وريا 
والع��راق على داع�س التكف��ر والعمالة، والذي 
هو انت�س��ار مل�سلحة كل �س��عوب املنطقة وحمى 
�سعوب املنطقة من �سٍر كبر وبالٍء م�ستطر، كان 
مدعوم��اً وحممياً من اأمريكا ومن عمالء اأمريكا يف 
املنطق��ة وعلى راأ�س��هم النظام ال�س��عودي الذي 
يرى يف هذه الهزمية هزميًة له وهزميًة للم�سروع 
الأمريك��ي ويه��دف اإلى النتقام عندن��ا يف اليمن، 
لذلك نحن معنيون بال�س��تعداد ب�س��كٍل اأف�سل يف 
الأي��ام القادمة ملواجه��ة الت�س��عيد الذي حترك 
ب��ه نتيج��ة ف�س��له وهزميت��ه املدوي��ة والرهيبة 
والكبرة جدًا يف تلك ال�س��احات فتحول بت�سعيٍد 

اأكر يف �ساحتنا اليمنية.
ن�س��األ اهلل �سبحانه وتعالى اأن ين�سرنا �سعبنا 
واأن ي�س��في جرحان��ا واأن يرح��م �س��هدائنا، واأن 
يعينن��ا يف مواجه��ة ه��ذه التحدي��ات واأن يوفقنا 
لنكون اأعظم اقتداًء وارتباطاً وتاأ�س��ياً بر�س��ولنا 
ونبين��ا حممد �س��لى اهلل و�س��لم عليه وعل��ى اآله 

الطاهرين.
واإن �ساء اهلل نوا�سل هذه الأيام هذه الكلمات..

وال�سالم عليكم ورجمة اهلل وبركاته’’

< شــعــبــنــا مــعــنــي بــعــدم الــرهــان 
على أحد في هذا العالم سوى 

الله  تعالى وحده

قــــاصــــر  احلــــــكــــــومــــــي  األداء   >
ومـــــقـــــصـــــر، وهـــــــنـــــــاك مــــراجــــعــــة 
عـــلـــى أعــــلــــى املـــســـتـــويـــات لـــدى 
واملؤمتر،  الله  أنصار  املكونني 
األيــام  فــي  نتائجه  لــه  وسيكون 

القادمة

< السعوديون يسعون لالنتقام 
مــــــــــن فـــــشـــــلـــــهـــــم وهـــــزميـــــتـــــهـــــم 
املدوية في الساحات السورية 
عدوانهم  بتصعيد  والعراقية 

علينا في اليمن

<عــــــــلــــــــى شـــــعـــــبـــــنـــــا الــــتــــحــــضــــيــــر 
واالســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــداد ملــــــواجــــــهــــــة 
الــتــصــعــيــد الــــســــعــــودي املــقــبــل 
ونسأل الله أن ينصر شعبنا في 

هذه املواجهة

الــفــراغ  إلــى ملئ  < نحن بحاجة 
املــــتــــعــــلــــق بــــالــــســــيــــرة الـــنـــبـــويـــة 
الــصــحــيــحــة واالرتــــبــــاط بــهــم و 
تعزيز احلضور في كل اجلوانب 

الثقافية والتربوية

ارتـــبـــاطـــنـــا  يـــــكـــــون  أن  يــــجــــب   >
بـــالـــرســـول مــنــطــلــقــا إلـــــى تــعــزيــز 
وحــــــــدتــــــــنــــــــا وإحـــــــــــيـــــــــــاء الـــــــــــــروح 
النهضوية في األمة ومواجهة 

احلرب الناعمة

<الــعــالقــة مــع الــرســول واألنبياء 
هـــي عــالقــة إميــانــيــة نــعــبــر عنها 

بإمياننا ويعبر عنها إمياننا

بالرسول  عالقتنا  كانت  كلما   >
أقــــــــــــــوى كـــــــــــان إميـــــــانـــــــنـــــــا أقـــــــــوى 

وارتباطنا األقوى
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َلّى اللُ  لق��د غّ�ت الر�سالة االإلهية يف حركة النبي �سَ
َعَل�ْي��ِه َوَعَلى اآِل���ِه و�سلم بها بعد مبعث��ه هاديااً ومعلمااً 
ومربي��اً، جماه��دًا و�ساب��رًا وم�سحياً، غ��ّرت الواقعمَ 
بُكِلّ��ه، على اجلزي��رة العربية بكله��ا، لتمت��َدّ اآثاُر ذلك 
التغي��ِ� ومب�ستوي��ات متفاوت��ة اإل��ى اأرج��اِء الدني��ا 
 ، ُة الت��ي كانت متفرقةاً وجاهل��ةاً وظالميةاً بكله��ا، واالأَُمّ
واأخافه��ا يف يوٍم من االأيام فيٌل واح��ٌد يف مقدمِة جي�ص 
رت بالنور،  تغ��� واقُعها بعد اإ�ْس���اَلمها بع��د اأن تن��َوّ
وبرتبي��ة  بالُق���ْراآن  وزك��ت  باله��دى،  وا�ستب�س��رت 
��َلّى اللُ َعَل�ْيِه َوَعَلى اآِل�ِه و�سلم، فواجهت  �ُس����ْوِل �سَ الَرّ

جيو���س المراطوريات والدول الكرى امل�س��تكرة، 
ومل ترهب جيو�سها التي كانت تاأتي باأعداد كثرة من 
الفيلة، كانوا يتوقعون اأن يخافمَ امل�سلمون جمددًا اإذا 
�ساهدوا الفيلَة كما خافوا قبَل اإ�ْس�اَلمهم من فيل واحد، 
فاأتوا بالكث� من الفيلة فلم َتَخف، مل َيَخِف امل�س��لمون 
فيم��ا بع��ُد، وَقِوَي��ْت عليه��ا بق��وة الق، وانت�س��رت 
بن�س��ِر الل، حينم��ا حتّول��ت اإل��ى اأم��ة حمل��ت اأعظ��َم 
م�س��روٍع واأقد�س ق�سية، وحينما حتّولت اإلى اأمٍل لكل 
امل�ست�س��عفن يف الدني��ا غ� موؤطرة بعن��وان ُجغرايف 
وال بلون وال بِعرق وال بقومية بل بخطاب الُق�ْراآن لكِلّ 

ا�ُص( لقد ا�س��تطاع  َها الَنّ ُيّ النا���ص الذي يقول فيه )َي��ا اأَ
��َلّى اللُ َعَل�ْيِه َوَعَلى اآِل���ِه بحركِة بالُق�ْراآن  �ُس����ْوُل �سَ الَرّ
ومب��ا منح��ه اللُ تعال��ى م��ن موؤه��الٍت عالي��ٍة وكم��اٍل 
عظيٍم، وبتاأييِد الِل تعالى اأن ي�سنَع تغي�ااً مف�سليااً يف 
���َص لعهٍد جديٍد ختم به ر�ساالت الل  التاأريخ، واأن ُيوؤ�ِسّ
تعالى اإلى االأنبياء، ومن معجزاِت الر�سالة االإلهية اأن 
ها واملنت�س��رين  ها واأن�س��ارمَ لمَتمَها واأتباعمَ ممَ ه��ا وحمَ رافعتمَ
فون ولي���س امل�س��تكرين، مل يك��ن  به��ا ه��م امل�ست�س��عمَ
انت�ساُر الر�س��الة االإلهية مرهونااً بقوى اال�ستكبار، بل 
ها واملختلفن معها؛ لأنها  كانوا هم على الدوام اأعداءمَ

ُتناِق�ُص اأطماَعهم وطغياَنهم وا�س��تعباَدهم للب�س��رية، 
بل كان امل�ست�س��عفون هم الذين يوؤمنون بها ويعتزون 
به��ا ويقوون بها ويتغّ� واقُعهم بها بعَد اأن يغّ�وا ما 

باأنف�سهم.
والر�س��الُة االإلهيُة هي امل�سروُع الوحيُد، لي�ص هناك 
اأَُيّ م�س��روٍع اآخ��َر، هي امل�س��روُع الوحي��ُد القادُر على 
اإح��داِث التغي��ِ� القيق��ي للواق��ع الب�س��ري، لتقدمِي 
اللول الواقعية للب�س��ر؛ الأنها م�س��روٌع �سامٌل يتجُه 
لالإْن�َس�ان نف�ِس��ه، فيغّ� ما بنف�سه من ُظل������مة ودن�ص، 
��ُلَح االإْن�َس�اُن �س��لحت الياُة بكلها و�س������َُلَح  فاإذا �سَ
واقُعه؛ الأنها م�س��روٌع ي�س��نُع الوع��َي ويزّكي النف�َص 
وياأُخ����ُذ بيِد االإْن�َس�ان يف اَلي�������اة يف الطريق ال�سوّي 

ويهدي للتي هي اأقوم. 

َلّى اللُ َعَل�ْيِه َواآَل��ُه َو�َسَلّ�َم يف عاِم الفيل، تلك الادثة   لقد كان مولُد َر�ُس��ْوِل الل �سَ
العجيبة، وكان للحادثة بنف�سها عالقٌة باإرها�سات الُقدوم املبارك خلامت االأنبياء، 
��َحاِب اْلِفيِل،  َك ِباأَ�سْ قال الل تعالى ب�س��ِم الِل الرحمِن الرحيِم )اأَمَلْ َتَر َكْيَف َفَعَل َرُبّ
ا اأََباِبي��َل، َتْرِميِهْم ِبِحَجاَرٍة ِمْن  اأَمَلْ َيْجَع��ْل َكْيَدُهْم يِف َت�ْس��ِليٍل، َواأَْر�َس��َل َعَلْيِهْم َطْ�اً
�ُس��ْول  ُكوٍل( �سدق اللُ العلي العظيم، َقبَل مبَعِث الَرّ ٍف َماأْ يٍل، َفَجَعَلُهْم َكَع�سْ �ِس��ِجّ
َلّى اللُ َعَل�ْيِه َواآَل��ُه َو�َسَلّ�َم كان العامَلُ بكله ب�ستى اأنحاء االأر�ص يعي�ُص جاهليةاً  �سَ
ْي���ُه وا�ستحكمت  جهالَء تعاَظَم فيها ال�س��الُل وا�س��تد العمى وطغت ال�ُة والِتّ
فيه��ا هيمنُة الق��وى امل�س��تكربة بقوتها وجربوتها، ت�س��ُلّ وتظلُم وت�س��اءلت يف 
االأر���ص دائرُة النور واأطبق عليها الظالُم ظ��الُم اجلهل بالق والقيقة وظالُم 
اخُلرافة وظالُم الباطل وظالُم الف�س��اد وامتالأت ُظلمااً وج��ورااً وُع�ْدَوانااً، وفقدت 
الب�س��رية الوعَي بهدف وجودها بهدِف وجودها املقَدّ�ص وم�سوؤوليتها يف الياة، 
واأ�س��بح االإْن�َس���ان تائهااً ال يع��ي دوَره وال يحِمُل من اهتم��ام اإال اأن ياأُكَل ليعي�َص 

واأن يعي�َص لياأُكَل كاالأنعام ال�س��ائمة، ومتّكَن املجرمون امل�س��تكربون املت�سلطون 
اجلائ��رون اأن يجعل��وا م��ن اخلرافة عقي��دًة، ومن النحراف والف�س��اد �س��لوكاً 
، وحّرموا ح��اللمَ اهلل واأحّلوا  وع��ادًة، ومن اجلهالت والأباطيل ع��اداٍت وتقاليدمَ
�سهم اإلى تفريِغ االإْن�َس�ان  حراَمه، واأ�س��ركوا به وبلغوا باإ�سالِلهم لعباِد الل وتوُحّ
ُهْم  َن ِلَكِثٍ� ِمَن امْلُ�ْس��ِرِكَن َقْتَل اأَْوالِدِهْم �ُسَرَكاوؤُ من عاطفته االإْن�َس���انية )َوَكَذِلَك َزَيّ
ُدوُهْم َوِلَيْلِب�ُسوا َعَلْيِهْم ِديَنُهْم(، اأو�سلوهم اإلى اأن يبا�ِسَر االأُب ذبَح طفِله وقتَل  ِلُ�ْ
مولودِته، اإمااً خوفااً من الفقر اأَْو احت�سابااً لها منق�سة، وحتّولت ُكُلّ تلك اخلرافات 
واملفا�س��د واجلهالت اإلى معتقدات يقّد�س��ونها ويدينون بها ويت�سبثون بها اأ�سدمَّ 
��بون لها تطّبعت عليها اأجياٌل، مي��وت عليها جيٌل ويحيا  ٍث، وعادات يتع�سّ ت�س��ُبّ
عليها جيٌل اآخر، وطغت على حياِة النا�ص وا�س��تحكمت ومتّكنت حتى اأ�س��بحت 
ُم�َسّلماٍت وثوابَت مع ُكّل ما ترتب عليها ون�ساأ من خاللها من نتائَج �سيئٍة يف واقع 
الي��اة من عناء و�س��قاء وقه��ر وظلم، و�س��تات وفرقة، وتناُحر ون��زاع وبوؤ�ص 

و�س��عة، وم��ع حاج��ة املجتمع الب�س��ري اإل��ى التغي��ر، اإل اأنها مهم��ة لن تكون 
�س��هلًة جتاه واقع و�س��ل اإلى هذا احلد، وفيه قوى الطاغوت حتمي وترعى ذلك 
االنحراف، وتزيُد منه، ومعامِل ر�س��الة الل تعالى يف االأنبياء والر�س��ل ال�سابقن 
امنحت معامِلُها يف منت�سبيها فاأ�ساعت اليهوُد معامِلَ ر�سالة الل تعالى اإلى مو�سى 
واأنبياء بني اإ�س��رائيل، واأ�ساعت الن�سارى م�اَث عي�سى من الُهدى واالأخالق، 
ومل يتبَقّ للجميع اإال طقو�ٌص و�سكلياٌت مفَرّغة من ُكّل معنى، وفاقدٌة الأي تاأث�، 
فون،  واأ�س��بحوا جزءااً من الواقع ال �سالن وال م�سلحن، بل منحرفون وحمِرّ
�س��الون وم�سلون، فا�سدون ومف�سدون، وحّولوا ُكُتَب الل اإلى قراطي�ص ُيبدونها 
ويخف��ون كثرًا منها، وحّولوها اإلى عبارات مكتوبة معّطلة عن التنفيذ، وموقفة 
ع��ن الهت��داء بها والعمل مب��ا فيه��ا، وحّرفوها؛ �س��عياً منهم اإل��ى حتويلها اإلى 
و�س��ائلمَ للت�س��ليل بها والفرتاء على اهلل الكذبمَ با�سمها، ف�س��ّلوا واأ�سلوا كثرًا 

و�سلوا عن �سواء ال�سبيل.

، وعل��ى راأ�س��ها  لق��د ثب��ت اأن ق��وةمَ ال�س��تكبار الي��وممَ
اأمري��كا واإ�س��رائيل، ُتَفاِق����ُم م�س��اكَل الب�س��رية وُتف�ِس��ُد 
يف االأر���ص وتعت��دي عل��ى ال�س��عوب وتنَه��ُب اخل�ات 
وت�س��نُع ال��روَب واالأزم��ات وال تق��ّدُم للب�س��رية اإال 
املزي��َد م��ن املاآ�س��ي والنكب��ات، وزاد من �ُس��وء االأمر يف 
عاملنا االإ�ْس�اَلمي ُخ�ُس�ْو�س��ااً يف املنطقة العربية التبعيُة 
ُم نف�َس��ها عل��ى اأنها  العمي��اُء م��ن بع�ص ال��دول التي تقِدّ
��ُل االإ�ْس���اَلَم كما هو حاُل النظام ال�س��عودي املنافق،  متِثّ
الذي جعل من نف�سه اأداَة ال�سر لتنفيِذ موؤامرات االأعداء 
���ة م��ن الداخل، وه��و بال �س��ك امتداٌد  وَه��ْدِم كي��ان االأَُمّ
��ُل حالَة االنحراف  ظالم��ٌيّ ظامٌل لقوى اال�س��تكبار، وميِثّ
�ة التي ائتلفت مع �س��بيهاتها من  والتحري��ِف داخ��ل االأَُمّ
حالة االنحراِف والتحريِف يف �س��ريعة مو�سى و�سريعة 

عي�سى عليهما ال�سالم.

�ِة  اإَنّ الُق���ْراآَن الك��رمَي يجَع��ُل من التبعيِة الأع��داِء االأَُمّ
م��ن امل�س��تكربين خروج��ااً عن اَل��ِقّ وزيغااً ع��ن الُهُدى 
ُه  َنّ نُك��ْم َفاإِ وخيان��ةاً لالأم��ة وهو يق��ول: )َوَم��ن َيَتَوَلُّه��م ِمّ
امِلَِن(، واإن اأكرَب معاناة  َ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الَظّ ِمْنُهْم، اإَِنّ الَلّ
���ُة اليوَم هي هذه التبعي��ُة التي مّثلت حالَة  تعانيه��ا االأَُمّ
���ة، ويجُب  ٍب يف داخل االأَُمّ اخ��رتاق كب� وُم��وؤٍذ وخم��ِرّ
��َن منها بالوعي، واأن  �ة، واأن تتح�سَّ اأن حتذَر منه��ا االأَُمّ
تواج��َه موؤامراِته��ا ومكائَده��ا بكامل امل�س��وؤولية، وماآُل 
اأولئك اخلونة املنحرفون، ماآُلهم اإلى اخُل�سراِن م�سداقااً 
��ُة يف مواَجه��ة  للوع��ِد االإله��ي يف �س��ورة املائ��دة، واالأَُمّ
التحّدي��ات الداخلية مع ق��وى النف��اق، واخلارجية من 

ق��وى الطاغ��وت وال�س��تكبار معني��ٌة بالعت�س��ام ب��اهلل 
�َس��ْبَح�اَن�ُه َوَتَعاَل���ى، واالرتباِط الوثيِق بر�س��الته، فبها 
��ِك بها تنت�س��ر؛ الأنها  ى وبتعاليِمها ُتْف��ِلُح وبالتم�ُسّ تتقَوّ
ر�سالٌة يف م�س��مونها من التعاليم والتوجيهات واحلكمة 
��ك  عنا�س��ر القوة، عنا�س��ر الق��وة ذاتية فيها، وبالتم�ُسّ
�ُة بن�س��ِر الل وَعوِنه قال الل تعالى: )ُهَو  بها حتظى االأَُمّ
��ّق ِلُيْظِهرُه َعَلى  اَلِّذي اأَْر�َس��َل َر�ُس��وله ِباْلُه��َدى َوِدين اْلَ
ين ُكّله َوَلْو َكِرَه امْلُ�ْس��ِرُكوَن(.وقد كان ل�سعبنا اليمني  الِدّ
ال�س��َرُف الكب��ُ�، ب��دءاً باالأن�س��اِر، يف اإِْي�َم�ان��ه وجه��اِده 
��َرف  وتفاُعِله مع ر�س��الِة الل تعالى حتى نال و�س��اَم ال�َسّ
��َلّى اللُ َعَل�ْيِه َوَعَلى  الكب� فيما روي عن َر�ُس����ْول الل �سَ

اآِل���ِه ب�س��اأنه: )االإِْي�َم�اُن ميان والكم��ُة ميانية(، وبهذا 
االإِْي�َم���ان كان ثابت��ااً ومتما�س��كااً يف مواجه��ة الُع���ْدَوان 
االأمريك��ي ال�س��عودي بالرغ��م من حجِم املعان��اة نتيجَة 
القت��ل واحل�س��ار والتدمر، وبوعي��ه مل يتاأث��ر باأبواق 
الت�س��ليِل، وم��ا عدا اخلون��ة واملنافق��ن واملرتزقة فاإن 
جماهَ� �سعِبنا بعظيم ال�سرب وال�سمود والعطاء قّدمت 
اإل��ى العامل اأجمَل �س��ورٍة عن عظمِة ِقَيِم االإ�ْس���اَلم واأثر 
االإِْي�َم�ان، فاأُ�َسُر ال�س��هداء واجلرحى واأبطاُل امليدان من 
اجلي���ص واللجان ال�س��عبية، وجماهُ� ال�س��عب من ُكّل 
َة هي قّوُة املبادئ وقوة  اأطياف��ه اأثبتوا للجميِع اأن الق��َوّ

القيم واالأخالق وقوُة االعتماد على الل والتوكل عليه.

نحــن عندمــا نقــول: نتثقف بثقافــة القراآن، وعندمــا ناأتي ونقول: نريــد اأن نتعلم ما اأوجــب اهلل علينا، 
ويــدري الإن�ســان ما له وما عليه، نتجه اإلى القراآن الكرمي هو مــا لنا وهو ما علينا، فيه ما يزكينا، فيه ما 
مينحنــا احلكمة، فيه ما يهدينا يف كل �سئــون احلياة، فيه ما يجعلنا منوت �سعداء ونبعث �سعداء، وندخل 

اجلنة، ون�سلم من عذاب اهلل، فالق�سية هذه مهمة جًدا.  

امل��������س��������ت��������ض��������ع��������ف��������ون راف��������������ع��������������ة ال������������رس������������ال������������ة اإلل��������ه��������ي��������ة 

)ص( األن����������������ب����������������ي����������������اء  خل�����������������������امت  امل��������������������ب��������������������ارك  ال��������������������ق��������������������دوم  إره�����������������������اص�����������������������ات 

ال���ت���ب���ع���ي���ة ألع��������داء األم�������ة م������رض وزي�������غ وخ��������روج ع����ن احل���ق 



اأعل��ن الأم��ن العام حل��زب اهلل اللبناين ح�س��ن 
ن�س��راهلل ر�س��مياً ع��دم وج��ود اأي عالق��ة للحزب 
بال�س��اروخ الذي اأطلقه احلوثيون على الريا�س 
ول بال�س��واريخ التي اأطلقت �س��ابقاً اأو �س��تطلق 
لحق��اً، موؤك��دًا اأن ح��زب اهلل مل ير�س��ل ول حت��ى 
م�س��د�س اإلى اليم��ن اأو اأي دولة عربية با�س��تثناء 

فل�سطن و�سوريا.
وق��ال ن�س��راهلل يف خط��اب متلفز م�س��اء الثنن 
املا�س��ي ردًا عل��ى التهام��ات ال�س��عودية “اوؤكد 
ر�سمياً اأننا مل نر�سل �سواريه بال�ستية ول اأ�سلحة 

م�س��د�س  حت��ى  اأو  متط��ورة 
اأو  البحري��ن  اأو    اليم��ن  اإل��ى 
عرب��ي”  بل��د  اأي  اأو  الع��راق 
م�سيفاً اأن احلزب اأر�سل �سالح 
هن��اك  ملقاتلي��ه  �س��وريا  اإل��ى 
اأخ��رى  وا�س��لحة  و�س��واريخ 
اإل��ى ح��ركات املقاوم��ة يف غزة 
بفل�س��طن معت��رًا ذل��ك �س��رفاً 

للحزب.
م��ن  اأك��ر  “يف  اإن��ه  وق��ال 
ت�سريح وموؤمتر �سحفي يقول 
ال�س��عودية  خارجي��ة  وزي��ر 
ان ح��زب اهلل ه��و ال��ذي اطلق 
ال�س��اروخ وان��ه �س��نع ايراين 
وادخل الى اليمن ورجال حزب 

اهلل وهم من اطلق ال�ساروخ الى الريا�س”.
واأ�س��اف قائاًل “اأمام هذه التهامات ال�س��خيفة 
انف��ي ب�س��كل قاط��ع واأن ل عالق��ة لأي رج��ل م��ن 
حزب اهلل باأطالق هدا ال�ساروخ ول مبا اطلق من 
�سواريخ �س��ابقاً اأو حتى �ستطلق لحقا وامل�سكلة 

هي ا�ستخفافكم بالإن�سان اليمني”.
واعتر ن�سراهلل اأن التهامات ال�سعودية حلزب 
اهلل واإي��ران حماولة للهروب م��ن حقيقة هزميتها 

اأمام اليمنين وعدم رغبتها بالت�سليم بذلك.
يري��دون  “ل  ن�س��راهلل  ق��ال  ال�س��ياق  ه��ذا  يف 

الت�س��ليم ان اليمنين رجال �س��جعان عندهم ذكاء 
و�س��البة وا�س��تيعاب للتجربة وتراك��م للخرة، 
ول ي�س��تطيع النظ��ام ال�س��عودي ال�س��تيعاب ان 
اليمنين ي�س��نعون ال�س��الح والطائرات امل�سرة 
واأنه��م يق��ودون معركة بهذا امل�س��توى م��ن الدقة 
ومن العقل ومن احلكمة ومن ال�س��جاعة” بح�سب 

قوله.
وتاب��ع قائ��اًل “انت��م فق��ط ا�س��تهنتم  بال�س��عب 
اليمن��ي وبقدرات��ه عل��ى تطوي��ر ا�س��لحته وعلى 
مواجهتك��م،  يف  وثبات��ه  و�س��موده  قدرات��ه 
والتهامات حلزب اهلل ولإيران 
هو يف احلقيقة م�س��ار اأمريكي، 
بعد ف�س��ل امل�س��روع الأمريكي 
يف املنطقة والت��ي كانت داع�س 
اأحد اأركانه وهذا م�سار طبيعي 

و�سنواجهه”.
ووا�سل ن�سراهلل حديثه عن 
اليم��ن خماطباً الع��امل العربي 
اإياه��م  داعي��اً  والإ�س��المي 
للعم��ل على وق��ف احلرب على 
“اأخاط��ب اليوم  اليمن، وق��ال 
�س��مائركم وان�سانيتكم ودينكم 
ه��ذه  توقف��وا  اأن  وعروبتك��م 
احلرب امللعونة وهذا العدوان 
ال�س��عب  عل��ى  الهمج��ي  عل��ى 

اليمني املظلوم”.
واأ�ساف قائال “ل اطلب منكم اأن تدعموا ال�سيد 
عبداملل��ك احلوث��ي اأو اأن�س��ار اهلل فق��ط اأطالب��وا 
ال�سعودية ان توقف عدوانها وح�سارها على هذا 
ال�سعب العربي وا�سغطوا لإيجاد حل �سيا�سي”.

وق��ال اإنه م��ن امل�س��تغرب اأن “يجتم��ع العرب 
م��ن اجل ادان��ة اط��الق ال�س��اروخ ول يدينوا ما 
يتعر���س له  ال�س��عب اليمني العرب��ي من عدوان 

همجي ظامل” بح�سب قوله.

مشروع اليمن احلديث :
الكابوس املرعب للطواغيت واملستعمرين

هتل��ر ال��ذي اره��ب الع��امل كان يع��اين فوبي��ا م��ن 
الأماك��ن املظلم��ة واملغلق��ة، اأي اأن من اأ�س��عل حرًبا 
ُقتل فيها اأكرث من �س��تن مليون اإن�سان كان يخاف من 
الظالم و كاد مي��وت هلعاً ذات يوم عندما كان جندياً 
ووجد نف�سه يف خندق �سيق، بل كان يخاف اأي�ًسا من 
طبيب الأ�س��نان فاأ�سنانه كانت �س��يئة ورائحة نف�سه 

كريهة.
وقائده��ا  فرن�س��ا  اإمراط��ور  بوناب��رت  نابلي��ون 
الع�س��كري الذي ح��اول اأن يغزو العامل كان ي�س��اب 
بالذع��ر عندما يواج��ه »قطة«، ولو علمت ال�س��عوب 
الدول التي احتلها لكانت اكتفت ملواجهته بجي�س من 

القطط.
كان  الروماني��ة  الإمراطوري��ة  �س��احب  ن��رون 
يخاف اأمه اأجربينا حتى املوت و كان اأول حكمه كان 
ابن اأمه ل يبت يف اأمر اإل مب�س��ورتها، فاأوعز جلنوده 
بقتله��ا ث��م تخل���س اأي�ًس��ا م��ن زوجت��ه »اأوكتافيا« 
وبعدها زوجته الثانية »بوبيا« وقام بعد حترره من 
خوف��ه بقتل كل من يخ��اف منه بح��رق مدينة روما، 
وظلت م�س��تعلة ت�س��عة اأيام، و هو يع��زف و يرق�س 

منت�سياً بالنار .
ل��كل الطواغيت الذين م��روا يف التاري��خ القدمي ما 
يخافون منه حتى املوت و ي�سعون للق�ساء عليه باأي 
طريق��ة ليتخل�س��وا م��ن رهابهم و يف حال��ة طواغيت 
الع�س��ر احلدي��ث ف��اإن فوبي��ا اليم��ن وث��ورة ال���21 
م��ن �س��بتمر وان�س��ار اهلل ت�س��يطر عليه��م و تق���س 
م�س��اجعهم و تعمي اأب�س��ارهم و ب�سرتهم و جمرد 

ذكره��م يجعل ه��وؤلء الذين ن�س��ّبوا اأنف�س��هم ملوكاً 
و اأم��راء و ق��ادة و روؤ�س��اء يف حال��ة من اله�س��تريا 
امل�س��عور جتعلهم يتمنون دمار العامل كله يف �س��بيل 
التخل�س من �سبب ذعرهم الدائم ، يتمنون و يعملون 
لي��ل نه��ار لتحقيق اأمانيه��م و اوهامهم و نحن ل�س��ان 
حالن��ا يق��ول حلم ابلي���س باجلنة و حلمك��م نحن من 
�س��يكتب نهايته و �س��ّنحوله اإلى كابو�س ت�س��تيقظون 

منه لتجدوا اأنف�سكم �سرعى لأوهامكم البغي�سة .
فكما قلنا �س��ابقاً �ستان بن من يقاتل من اأجل وطن 
و حرية و �س��يادة و بن من يقاتل لأجل املال املدن�س 
�س��تان بن م��ن يقاتل و جذوره متت��د يف هذه الر�س 
لآلف ال�سنن و بن طفيليات ل جذور لها ، �ستان بن 
�س��الح باأيدي رجال ل يعرف��ون اخلوف و بن اأرانب 
ت�س��تقوي ب�س��الحها ، �س��تان بن من يقات��ل من اأجل 
ال�س��هادة و ي�س��تقبل املوت بالزغاريد و قلب اأ�س��د و 
بن من يقاتل ليقب�س اجره و له قلب فاأر رعديد يفكر 
ب�س��اقيه عند اخلطر و ي�س��بح بطل العامل يف اجلري 
يف �س��احات احلروب �سّتان بن من يعرف ان املعركة 
ثب��ات و بن م��ن كل معاركه ان�س��حاب تكتيكي و بن 

من عا�س حرًا و بن العبيد ابناء العبيد.
�سنقولها لكم مرة اأخرى علكم تفهمون او تعقلون ، 
ل مكان لكم على اأر�س��نا ، ل طريق لكم اإلى ميننا ، ل 
�س��بيل لكم لإرعابنا فنحن من جعلنا من موتنا ولدة 
جدي��دة و نح��ن من ح��ول ركام بيوتنا اإل��ى اأيقونات 
�سمود و نحن من �سيهزمكم اليوم و غدًا و يف كل �ساح 

، فلتلملموا خزيكم و عاركم و لتن�سرفوا .

الأحـــد 
2017/11/26م املوافق
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ال خــيــاَر لــنــا َجــمــْيــعــًا ولشعبنا إاَلّ الــصــمــود، طــاملــا أن املــعــركــة مــعــركــة حــريــة وكــرمــة، ال بــديــل عن 
وبالتكفيريني،  َأمريكا،  مبرتزقة  ووتــر،  ببالك  اليمن  ميلؤوا  أن  والضياع،  االستعباد  إاَلّ  الثبات 
إَلى  بالناس  احلــال  يصل  حتى  واالســتــقــرار،  األمــن  إلفقادهم  اليمنيني  لقتل  اليمنيني،  بذبح 

االستسالم املطلق، ثم يأتي اإلسرائيلي واأَلمريكي مباشرة الحتالل البلد. 

وجوه��اً ميانية تتهلل اإ�س��راقاً ي��رق من جبن 
تاريخ م�سرف مطلعه اأن�سودة )طلع البدر علينا( 
وعنوانها �سعب الأن�سار اإذ ل يكل منذ ما يزيد عن 
1400 عام وهو يجدد الحتفاء والحتفال بذكرى 
ي��وم املج��د اليماين املتمث��ل مبولد الر�س��ول النبي 
التهام��ي وارتباطاً مياني��اً نبوياً يتجدد الت�س��اقاً 
وجتذرًا ل ينف�س��ل تلك هي هوية �س��عب يع�س��ق 
احلق وي�س��حي من اأجله، ت��رك مظاهر اجلاهلية 
ليلب��ي داعي اهلل ويتجند حتت راية ر�س��وله فكان 
ْلَنا  جديرااً بان ي�س��فه الل يف حمكم كتاب��ه }َفَقْد َوَكّ
ِبَها َقْومااً َلّْي�ُس��وْا ِبَها ِبَكاِفِريَن { وما نراه من عظمة 
احلب والتعظيم مليالد �سيد الب�سرية لدى ال�سعب 
اليمني ل�س��اهدًا عل��ى جدارته بذلك ال�س��مو وتلك 
الرفع��ة يوم ق��ّدر اله��دى الإله��ي وتقبل��ه ودافع 
عن��ه يف الوق��ت ال��ذي رف�س��ته وحاربت��ه قري���س 
وبقية قبائل العربية فكان اليمنيون نواة اجلي�س 
الإ�سالمي واجلانب الأكر والأبرز وعمود اخليمة 
الإ�س��المية، والذي ا�ستفادت منه الأمة الإ�سالمية 

يف مواجه��ة التحدي��ات، فهو ال�س��عب الذي قو�س 
اجلي���س  يف  الب��ارز  ح�س��وره  يف  كب��ر  ب�س��كل 
الإ�سالمي والقادم من حتت عمامة ر�سول اهلل ومن 
مدر�س��ته امراطوري��ات الكف��ر والطاغ��وت التي 
�س��عت ملحو الإ�س��الم و�س��رب الأمة الإ�س��المية، 
وها هي م�س��اديق ذلك الولء العميق لر�س��ول اهلل 
ولر�سالة الإ�سالم تظهر يف الحتفاء الأبرز والأكر 
عل��ى م�س��توى الأم��ة الإ�س��المية املول��د النب��وي 
ال�س��ريف  رغ��م م��ا يعاني��ه ه��ذا ال�س��عب العظيم 
م��ن عدوان اإجرامي �س��ببها الأول والرئي�س��ي هو 
ارتب��اط اليمنين العميق بهدى الل وبر�س��ول الل 

وباأهل بيته..
ولأنه �س��عب ت�سرب الكرامة والعزة من ر�سول 
اهلل وم��ن اأه��ل بيت��ه ياأب��ى اإل اأن يك��ون عزي��زا، 
مواجه��ة  يف  املراح��ل،  كل  يف  الظ��روف،  كل  يف 
التحدي��ات والأخط��ار، ل يقب��ل بال��ذل اأب��دا؛ لأن 
الع��زة مالزم��ة لالإمي��ان ،وم��ا دام ه��ذا ال�س��عب 
موؤمن��ا ل ميك��ن اأبدا اإل اأن يك��ون عزيزا، تالزم ل 

ُة  ِ اْلِعَزّ ّ ف��كاك ما بن الع��زة وب��ن االإمي��ان، }َولِلَ
َوِلَر�ُس��وِلِه َوِلْلُموؤِْمِن��َن{ )املنافقون:م��ن االآية8(
وه��ا هو ال�س��عب اليمني كم��ا حافظ عل��ى هويته 
الإمياني��ة لزال حمافظا على عه��ده من الولء هلل 
ولر�س��وله ولأعالم دينه لن ي��رح الأر�س مدافعا 
ع��ن عر�س وكرامة اأمته اآخذا على عاتقه مواجهة 
ق��وى الظلم ومنبع الف�س��اد وجاهلية الع�س��ر كما 
واجه اجلاهلية الأولى ومنا�س��رًا للحق كما ن�سر 
الر�س��الة املحمدي��ة الطاهرة يف بداياته��ا وها هي 
معاق��ل الطاغ��وت تتهاوى كل يوم حتت �س��ربات 
املوؤمن��ن م��ن رج��ال اليم��ن م��ن اأبط��ال اجلي���س 
واللج��ان ال�س��عبية وب�س��ر وك��رم هذا ال�س��عب 
العظيم الذي قال له ر�س��ول اهلل �س��لوات اهلل عليه 
واآل��ه )فوال��دي نف�س حممد بي��ده، ل��ول الهج��رة 
لكنت امراأ من الأن�س��ار، ولو �س��لك النا�س �س��عبا 
�سعب الأن�سار .  ل�سلكت  و�سلكت الأن�سار �سعبا، 
الله��م ارحم الأن�س��ار، واأبناء الأن�س��ار. واأبن��اء 

اأبناء الأن�سار(. 

لوال الهجرة لكنت امرأ من األنصار
السيد حسن نصرالله: حزب الله لم يرسل صاروخًا أو مسدسًا إلى 

اليمن وعلى السعودية استيعاب هزميتها أمام اليمنيني


